Sdělení zastupitelstva obce

Vážení sousedé,
čas slunovratu s sebou mimo jiné přinesl nejdelší
dny a nejkratší noci, začátek astronomického léta,
konec školního roku, začátek prázdnin a letních dovolených, stejně jako Velehradskou pouť a Dny lidí dobré
vůle. V tento čas se již tradičně v našich domovních
schránkách objevuje Velehradský zpravodaj s ohlédnutím za uplynulými několika měsíci a aktivitami
organizací a institucí působících v obci. Krátký popis
dění za velehradské zastupitelstvo a obecní úřad
najdete právě v následujících řádcích.
Událostí, která bude jistě zapsána i do kroniky obce
je uzavření dohody o partnerství a spolupráci se slovenskou obcí Terchová. Představitelé Terchové přijali
nabídku velehradského zastupitelstva a na začátku
května přijel terchovský starosta Ing. Milan Laurenčík
se třemi kolegy do Velehradu, kdy se doladily detaily
začátku partnerství, které bude především zabíhat
do kulturních, společenských a vzdělávacích témat,
výměny praktických zkušeností z oblasti komunální
politiky, stejně jako možností projektové přeshraniční spolupráce. Věřím, že tato událost odstartuje
mnohá příjemná setkání, stejně jako konstruktivní
spolupráci. Vždyť navázané partnerství je příležitostí
jak pro nás všechny jednotlivě, tak pro místní spolky
a sdružení, vzdělávací instituce, ale i podnikatele.
Okruh spolupráce je široký a plně otevřený, a tak
záleží na aktivitách nás všech, jak budeme partnerství
s obyvateli Terchové rozvíjet.
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Z aktivit, které nejsou natolik povznášející jako
rozvíjení spolupráce s partnerskou obcí, ale svou
důležitost pro chod obce jistě mají, je důležité jmenovat rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod
na břehu Salašky u sklepa. Jednalo se o výměnu celé
technologie čerpání a úpravu opěrných zdí a dalších
stavebních prvků. Ve veřejné soutěži byla vybrána
společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
z Veselí nad Moravou, která se svými subdodavateli
opravu realizovala. V těchto dnech je úspěšně dokončena technologická část, kdy čerpání odpadních vod je
plně funkční. Drobné stavební práce budou dokončeny v následujících dnech, po nichž dojde k celkovému
vyúčtování. Vysoutěžená cena celého projektu je 1,564
milionu korun.

Práce související s kanalizací v posledních týdnech
probíhaly také v Buchlovské ulici, kde pracovníci SVK
a.s. čistili zanešené potrubí v bývalém mlýnském
náhonu. Čištění a následný kamerový průzkum bude
sloužit jako podklad pro zpracování optimální studie
pro dobudování kanalizace v této oblasti.
Z drobných oprav jste si možná všimli a možná
již i vyzkoušeli rekonstruované lavičky na různých
místech Velehradu. V závěsu za nimi jsou vyměňovány i dřevěné části laviček pod lipami před základní
školou. Nutnou opravu si vyžádal povrch balkonu
v budově obecního úřadu, na němž byla položena
izolační krytina.

červenec 2015
Z úředních věcí, které začaly v obci fungovat,
se jedná například o schválený tržní řád, který upravuje prodejní podmínky na veřejných prostranstvích
v obci. Jeho součástí je zákaz podomního a pochůzkového prodeje, tedy obec získala oficiální možnost,
jak pomoci ochránit obyvatele před neobjednanými
nabídkami zboží a služeb v domácnostech. Při zaznamenání takových obchodníků a agentů, neváhejte
prosím kontaktovat pracovníky obecního úřadu.
Na jaře byla schválena nová vyhláška o místních
poplatcích upravující několik oblastí. Poplatek za chování psů v domácnostech zůstal beze změny. Proměnila se oblast poplatků za zábor veřejného prostranství.
Zastupitelstvo schválilo poplatek z ubytovací kapacity, který je standardní součástí úhrady za turistické
ubytování. Detaily tržního řádu a vyhlášky o poplatcích jsou dostupné na webových stránkách obce nebo
přímo na obecním úřadě.
Zastupitelstvo vytvořilo a schválilo směrnici pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato
vnitřní směrnice bude sloužit pro obec Velehrad jako
transparentní a jasný postup při zadávání zakázek,
které nedosahují finančních výší, od nichž jsou veřejné zakázky regulované zákonem. I tuto směrnici
naleznete na velehradských stránkách.
Zastupitelé rozhodli o každoroční podpoře pro
prvňáčky nastupující do velehradské základní školy.
Od letošního roku budou z obecního rozpočtu nakoupeny základní pracovní sešity a školní pomůcky pro
velehradské prvňáčky. Tato podpora prvňáčků v řádu
několika set korun je drobným příspěvkem rodinám
s malými dětmi na začátku školní docházky. Zřejmě podobně budou přispívat rodinám i zastupitelstva Modré a Salaše. Velehradští zastupitelé schválili
rovněž příspěvek pro aktivity žáků vyšších ročníků
základní školy. Jedná se o příspěvek 20% na náklady
spojené se školou organizovaným vzdělávacím jazykovým pobytem v zemi, v níž je angličtina nebo němčina rodným jazykem. Stejná výše podpory se týká
školou organizovaného lyžařského výcviku. Příspěvek
je určen pro žáka s trvalým pobytem ve Velehradě,
jednou za školní docházku pro každou aktivitu.
Práce, která do slova a do písmene rozkvetla,
je květinový záhon v ulici U Lípy. Dobrovolníkům,
kteří o jarním víkendu přiložili ruku k dílu, upravili

záhon a vysadili květiny, patří rozhodně poděkování
za jejich práci, jejíž výsledky zpříjemňují prostor centra naší obce. Začíná se pracovat na možnosti výsadby
zeleně na dalších místech v obci, která by měla přinést
potěchu nás všech místních, stejně jako návštěvníků,
kteří do Velehradu zavítají.
Pestrobarevnou ozdobou byl po celý květen velehradský máj, který připravili, nazdobili a postavili
velehradští hasiči u turistického centra. Patří jim za to
samozřejmě poděkování, které už začalo písničkami
v podání Cimbálové muziky Velehrad, která s ochotou
zahrála právě při stavění máje. Tradiční jarní událost zpříjemnil i koláček a pohárek vína pro každého
z Vás, kteří jste na stavění přišli.

Jarní novinkou jak pro nás místní, tak pro turisty,
kteří do Velehradu zavítají, je šest kvalitních sportovních koloběžek, které jsou k dispozici v půjčovně
koloběžek zřízené v turistickém centru. Koloběžky jsou
určené jak dětem, tak dospělým a vyzkoušet je můžete
v době provozu turistického centra. Zážitek pohybu
v krajině kolem Velehradu při jízdě na koloběžce
je věru famózní!

Ať už pojedete na Vašich prázdninových cestách
na koloběžce, na kole, půjdete pěšky, pojedete vlakem, autem či poletíte, přeji Vám, ať se do Velehradu
opět šťastně vrátíte a ať na svých letních výletech prožijete krásné okamžiky plné radosti.
starosta obce
Aleš Mergental
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U

příležitosti 70. výročí osvobození Velehradu se 6. června sešli v turistickém centru přímí pamětníci
konce války a za velkého zájmu spoluobčanů vzpomínali jak na den, kdy byl Velehrad osvobozen, ale
i na další momenty a události z válečného období. Z archivu byla zapůjčena kronika Velehradu a lidé se mohli
mimo jiné podívat na detailní zápisy z doby osvobozování obce.

V

Nostalgická vzpomínka na těžké časy

budově Stojanova byl v době 2. světové války
umístěn tábor (tzv. Kinderlandverschickung) pro
německé děti ve stáří 10-14 let z oblastí Německa
ohrožených nálety. Paní Jiřina Grebeníčková a její
kamarádka Blanka Valachová byla v té době třináctiletá děvčata. Při procházce kolem Stojanova na jaře
1941 uviděly stranou ostatních plachého a smutného
chlapce. Děvčata uměla trochu německy, tak se s ním
dala do řeči i přesto, že styk s domorodci byl zakázán.
Chlapci bylo taky 13 let. Svěřil se jim, že se mu táborový dril ani uniformy nelíbí a je mu smutno po rodině. Představil se jako Karl Heinz Begale z Oberhausenu, ale děvčata mu začala říkat Karlíčku. Chlapec
vypadal mladší než byl. Dokonce si děvčata pohrávala
s myšlenkou, aby jim vykal. Ale bylo jim ho líto a tak
mu tajně přinesly civilní oblečení, aby mohl jít s nimi
ven. Chodili si hrát až pod Háj, aby nebyli nápadní.

To jaro byl sníh ještě v březnu. Když spolu sáňkovali,
tak seděl schovaný mezi nimi. Tábory měly pevně
stanovené odjezdy turnusů a pobyt dětí měl trvat
půl roku. Karlíček jednou odjel a pro děvčata to byla
epizodka z dávných dob.
Čas plynul a v roce 1997 zazvonil u dveří paní Grebeníčkové cizí muž. Představil se jako Karlíček. Ihned
věděla o koho jde. Když řekla celé jeho jméno, tak
se dojetím rozplakal. Už dlouho se ji snažil najít, ale
až po sametové revoluci mu úřady vyšly vstříc. Řekl,
že jí i její kamarádce moc děkuje za tehdejší pomoc,
která ho psychicky podpořila a dala mu zapomenout
na stesk. Poseděli spolu a Karlíček vyprávěl o svém
osudu. Po odjezdu z Velehradu byl i v jiném táboře
ve Sněžném u Nového Města na Moravě a po návratu do Německa už nenašel nikoho ze své nejbližší
rodiny. Otec a bratr padli na frontě v Rusku, matka
zahynula při náletu na továrnu, kde pracovala a sestru
našel až za tři roky. Nakonec se jí upřímně omluvil
za všechny újmy, které Němci způsobili v době války
Českému národu. Od té doby paní Jiřina dostává nejméně čtyřikrát ročně pozdrav s podpisem Karlíček.
Anna Kremplová,
foto soukromý archív Jiřiny Grebeníčkové

Blanka a Jiřinka v roce 1941

Jiřina a Karl, Velehrad 1997
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Vážení spoluobčané,

v letošním roce jsme si připomněli již sedmdesáté výročí od
konce 2. světové války. Je nutné si tyto události stále připomínat a hlavně vše dobře osvětlovat mladé generaci, jelikož žijících pamětníků dramatických let obsazení, okupace a následného osvobození Československa, každým rokem ubývá. Je
tedy velmi důležité, aby mladí lidé pochopili tu těžkou dobu
nesvobody, poruby, obětí našeho národa a utrpení všech národů, které byly vtaženy do mlýnice této hrůzné války.
Připomeňme si tedy i my historické události, které ovlivnily tehdejší život v naší obci. Pro samotný Velehrad začala
2. světová válka 15. března 1939, kdy bylo obsazeno Československo a o den později vytvořen Protektorát Čechy a Morava. V ten den se také v naší obci objevili první němečtí vojáci
a započal boj za naši svobodu, v jehož čele stanuli i naši
občané. K nejdramatičtějším událostem došlo po atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, tedy
po 27. květnu 1942. Kromě skupiny Antropoid, která spáchala tento atentát, byly na našem území vysazeny i další.
Do naší oblasti zasáhli svou činností především členové dvou
výsadků a to - Tin a Intransitive. Jedna skupina měla také
spáchat atentát a to na tehdejšího ministra školství a osvěty
Emanuela Moravce, naopak druhá skupina měla provádět
pouze sabotážní činnost. Členové těchto skupin byli vysazeni
v Čechách 29. dubna 1942, jejich seskok se však nepovedl
a sami výsadkáři byli rozptýleni.
Jedním z parašutistů byl i Ludvík Cupal, který se při
dopadu zranil a takto ho nalezl člen druhé vysazené skupiny,
Vojtěch Lukašík. Byli nuceni hledat spojení na Moravě a tedy
i úkryt. V. Lukašík nalezl úkryt v Jankovicích a L. Cupal
u rodiny Pečkových ve staré velehradské cihelně, kde se ukrýval až do 15. ledna 1943, kdy jej objevilo gestapo. Sám L.
Cupal se nechtěl dát zatknout a raději se zastřelil. Raději

Výročí osvobození obce
sebevraždu než zatčení gestapem volili i manželé Pěčkovi.
Na místě ale byly zatčeny Ludmila Pečková a Anna Kučerová,
později odsouzeny v Uherském Hradišti a dne 30. června 1943
popraveny ve Vídni.
Jména těchto občanů a Ludvíka Cupala nám připomíná
pamětní deska na budově Mateřské školy. Pro mnohé z nás
jsou to možná jen jména, ale za každým z nich je třeba vidět
člověka, občana naší obce, jehož život byl násilně ukončen
během okupace. Proto bychom měli alespoň jednou, třeba jen
při letmém procházení kolem pamětní desky, věnovat těmto
lidem poděkování a krátkou vzpomínku.
K samotnému osvobození Velehradu došlo 1. května
1945, kdy partyzáni z partyzánského oddílu OLGA postupovali spolu s rumunskými vojáky směrem od Salaše. Setkali
se ale s odporem německých vojáků. Další rumunští vojáci
postupovali směrem od Tupes a Němci byli nuceni nakonec
po krátkém boji ustoupit směrem k Jalubí.
Je tedy důležité podotknout, že pokud by v naší obci stál
pomník vojáka osvoboditele, nebyl by to pomník rudoarmějce, ani amerického vojáka, ale vojáka rumunského. Velehrad
tedy osvobodila 1. rumunská polní armáda armádního generála V. Atanasiu.
Na závěr je nutno říci, že bychom neměli zapomenout
na oběti naši spoluobčanů, obzvláště v dnešní době, kdy
se v Evropě, na Ukrajině ale i jinde znovu válčí a teroristé ničí
kulturní památky a vraždí nevinné.
Nedopusťme, aby se z Evropy stalo znovu bojiště
a ve válečném konfliktu umírali naši příbuzní, přátelé,
kamarádi a sousedé.
Děkuji vám za vzpomínku a za to, že jste věnovali chvíli
svého času těmto řádkům.
Ing. Pavel Zůbek, místostarosta obce Velehrad
přepis proslovu při pietním aktu k uctění památky padlých ve 2. světové válce

Kronika obce Velehrad z 1. května 1945
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Mateřská škola
Kapacita naší Mateřské školy
Velehrad je 72 dětí. Celkem
máme 3 třídy - v každé třídě
po 24dětech.
V letošním školním roce mateřskou školu navštěvovalo 39 dětí z Velehradu, 23 dětí
z Modré a 10 dětí ze Salaše. Tím byla v letošním školním roce naplněna kapacita školy na 100%. Do 1. třídy
základní školy po prázdninách odejde 19 dětí.

Ve školním roce 2014 - 15 v MŠ děti vzdělávalo 5 pedagogických pracovnic, o provoz pečovaly
2 správní zaměstnankyně a 2 pracovnice financované
z Úřadu práce.
V měsíci květnu proběhl zápis do MŠ pro následující školní rok. Bylo podáno 24 žádostí o přijetí do MŠ
a kladné rozhodnutí o přijetí obdrželo 20 dětí. Čtyři
děti mladší tří let nebyly přijaty.
Psotková Lenka

Do školky jsme chodili rádi.

A

je to opět tady! Za pár dnů se opět budeme
loučit s našimi „předškoláky!“
Uběhlo to jako voda, bylo to jako včera, když k nám
přišli co by „tříleťáčci“ a za pár týdnů se jako mávnutím kouzelného proutku ocitnou ve školních lavicích.
Nejdříve ze všeho je ale čeká loučení s naší školkou, s paní učitelkami a všemi svými malými kamarády. Zase to bude velká sláva a zřejmě nebude chybět
ani slzička v očích. Vždyť zde někteří předškoláci
strávili většinu dne ze svého krátkého života. Samozřejmě i mezi nimi byly rozdíly. Někdo chodil do
školky rád, někdo až s postupem času, až si zde našel
své kamarády a pak už se těšili víc a víc. Věděli, že
se ve školce nuda netrpí, že se něco naučí, vyzkouší,
s něčím novým se seznámí.
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Velmi se jim zamlouvaly logické hry, hlavolamy,
hádanky a také různé závodivé činnosti i pohybové
hry. A nebyly to jen hry, ale i různé pokusy s přírodninami, pozorování rostlin s atlasem a vycházky
zaměřené na ekologii i ochranu přírody spojenou
s „čistěním“ lesa.
Také mysleli na své malé kamarády, kterým ochotně pomáhali při sebeobsluze a rádi si s nimi hráli
„na dospěláky“ při vycházkách.
Budeme se těšit, když budou ve škole úspěšní
a hlavně šťastní. Chceme jim popřát jen to nejlepší.
Snad si někdy na školku i paní učitelky vzpomenou.
Sabo Eva

červenec 2015
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ZŠ Velehrad bilancuje na závěr školního roku

S

koncem starého roku jsou lidé zvyklí bilancovat, vzpomínat a dávat si předsevzetí do
roku nového. I když není prosinec, uděláme nyní
totéž, vždyť nám, žákům a učitelům, končí školní
rok 2014/2015…
Ještě před Vánoci jsme se všichni setkali na jarmarku, jehož průběh naše děti doprovodily zpěvem koled,
vánočních písní a pásem. Část výtěžku jsme věnovali
indické dívce Brigittě Nazareth, která je naší „adoptivní dcerou“. Díky této podpoře může Brigitta chodit
do školy a s lepším vzděláním snad získá i nadějnější
vyhlídky pro svůj život.
Deváťáci si poprvé vyzkoušeli, jak náročné je kvalitně zpracovat odborné pojednání a obhájit své práce
a myšlenky před ostatními. Své absolventské práce
nakonec úspěšně dokončili všichni. Jako nejlepší pak
byla vyhodnocena ta, kterou vytvořil Jan Bajaja. Svou
pozornost zaměřil na Římskou říši.
První pololetí jsme završili společným bruslením
v Uherském Hradišti. Hned v únoru jsme se sešli na
školním plese, který byl již tradičně zahájen společným
tancem, jež nacvičili budoucí absolventi. Tentokrát bylo
sestavení choreografie oříškem, neboť se 9.třída pyšní
pouze dvěma dívkami. Přesto se žáci svého úkolu chopili se ctí a umem a jejich vystoupení bylo více než zdařilé.
Velikonoční týden se odehrál ve znamení „Barevných dnů“. Každá třída si vylosovala soutěžní barvu
a v průběhu dvou dnů připravila vystoupení, kterým
ji představila členům poroty a ostatním spolužákům.
Vítězné třídy si vychutnaly pobyt v aquaparku, který pro
ně připravilo vedení školy.
V polovině dubna pak žáci 9. třídy absolvovali přijímací zkoušky na střední školy. Ze 12 dětí se jich 8 hlásilo na SŠ ukončenou maturitou. Z nich sedm složilo
přijímací zkoušky úspěšně, čtyři byli přijati ke studiu
na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Dva žáci z 5. třídy
nastoupí od září ke studiu na gymnáziu osmiletém.
Konec dubna patřil již tradičně sběru papíru a elektroodpadu. Celkem se jej podařilo shromáždit přes
10 tisíc kg, nejaktivněji se zapojili žáci 5. třídy. V rámci
spolupráce s Lesy ČR a jejich kampaní „Zelené Chřiby“
se pak děti rozešly do okolí Velehradu, Modré a Salaše,
které vyčistily od odpadků.
Na začátku měsíce května absolvovalo devět žáků
z naší základní školy studijní pobyt ve Velké Británii.
Pod vedením p. učitelky Samcové zaměřili svou pozornost na Londýn a zhlédli nejvýznamnější pamětihodnosti a krásy tohoto města. Deváťáci pak v doprovodu
pana ředitele Válka navštívili Osvětim, místo, které
na všechny zapůsobilo svou temnou minulostí i atmosférou.
V rámci tradiční sportovní akce „Cyklopřejezd Chřibů“ jsme v areálu školy zajistili cyklosoutěže pro děti
ve všech věkových kategoriích. Pohár ředitele školy
získal tentokrát Šimon Mergental.
Na začátku června se pak uskutečnil „Velehradský

cyklotrial“ - soutěž dvojic v běhu, jízdě na kole a pádlování. Vítězná dvojice žáků 9. třídy - Dan Jurák a Zdeněk
Sonntag - zúročila nejen svou fyzickou připravenost,
ale i vodáckou průpravu.
Naše děti se aktivně zapojily také do nejrůznějších soutěží a olympiád. Z největších úspěchů
si dovolíme vzpomenout tyto: vítězství Zuzky Trávníčkové v okrskovém kole recitační soutěže, 3. místo Vaška
Lapčíka v okresním kole zeměpisné olympiády, 3. místo
Míši Čevelové v okresním kole olympiády v matematice a 12. místo Vaška Lapčíka ve fyzikální olympiádě.
Úspěch slavily naše děti také v soutěži, kterou tradičně
vyhlašuje Knihovna B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti pod
názvem „Píšu pohádky, píšu básně…“, v níž Kristýna
Hollá a Lucie Vaňková, obě z 5. třídy převzaly ocenění
na slavnostním dekorování v Uh.Hradišti v kině Hvězda.
Ředitel školy děkuje děvčatům Aničce a Terezce
Kremplové, Štěpánce Lužové, Katce Moudré, Marušce
Liché, Romance Miklové, Karolíně Buksové a Barboře
Strakové a Tondovi Pešlovi za kvalitní nastudování
a provedení pohádky při příležitosti Dne dětí, pro žáky
MŠ a ZŠ.
Vedení školy využívá tuto možnost a prostřednictvím zpravodaje chce co nejsrdečněji poděkovat všem
rodičům a ostatním příznivcům ZŠ Velehrad, kteří
škole v průběhu školního roku věnovali jak finanční
prostředky, tak materiál na zkvalitnění výuky a vybavení
školy. Jmenovitě se jedná o následující dárce: pan Miroslav Maňásek, pan Josef Hájek, pan Václav Hrabec
Myslivecké sdružení Háj Velehrad, zastupovaný panem
Zdeňkem Píšťkem, pan Miroslav Mazůrek, paní Věra
Straková, pan Stanislav Daňhel.
Školní rok 2014/2015 byl plný zážitků, úspěchů a nově
nabytých vědomostí. Až se znova sejdeme na začátku
roku nového, budeme si přát, aby byl alespoň stejně
úspěšný a příjemný jako ten letošní... aby v naší škole
panovala otevřenost, důvěra, dobrá a radostná nálada…
Všem Vám, čtenářům Velehradského zpravodaje,
přejeme prosluněné prázdniny, spoustu zábavy, odpočinku a příjemné prožití nadcházejících dnů.
Mgr. Tereza Kovaříková
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Stojanovo gymnázium

D

ruhé pololetí školního roku 2014/2015 na Stojanově gymnáziu, Velehrad uteklo jako voda. Ani
jsme se nenadáli a prázdniny jsou za dveřmi.
V minulém Velehradském zpravodaji jsme se „chlubili“ našimi úspěchy. A na stejnou linku můžeme nyní
navázat. Úspěšných bylo 32 maturantů, teď už čerstvých absolventů našeho gymnázia. Ti zdolali jak společnou, tak profilovou část maturitní zkoušky a stojí
na prahu další životní etapy. Úspěšných bylo i 64
deváťáků, kteří v září nastoupí do 1. ročníků našeho
gymnázia. Věříme, že se jim mezi námi bude líbit a že
škola ještě víc ožije.
Nejvíce to u nás žilo 23. a 24. dubna. Nejdřív,
23. 4., se celá škola rozjela v rámci projektového dne
do všech koutů Moravy. Protože projektový den byl
tematicky zaměřen na volbu povolání, měli žáci možnost navštívit velké i menší firmy a vědecká pracoviště
ve Zlíně, Olomouci, Uherském Hradišti a okolí. Udělali si také obrázek o tom, jak to v reálném pracovním
prostředí vypadá, jaké jsou nároky zaměstnavatele
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a možná se už pomalu zamýšlí, na kterou vysokou
školu směřovat. Skupina tvořená členy folklorního
souboru a z části sboristy zavítala na Moravu severní, konkrétně do Ostravy, kde se podíleli na natáčení
mše svaté přenášené TV Noe. Tuto mši svatou sloužil
otec Radim Kuchař a právě naše cimbálová muzika ji
hudebně doprovodila. Následovala prohlídka TV Noe
a přesun do Dolní oblasti Vítkovice. Projektový den
se vydařil.
Pěvecký sbor našeho gymnázia byl odměněn
za vítězství v soutěži gymnaziálních pěveckých sborů
Gymnasia Cantant. Třicet sboristů dostalo jedinečnou příležitost doprovodit prezidenta republiky při
jeho návštěvě Vatikánu. Denis Janošek a Magdaléna
Krchňavá se pak během audience setkali se Svatým
otcem. Papeži Františkovi také předali dar SGV, vázu
plnou kamínků, symbolů modliteb za pronásledované křesťany. Prezidentskou návštěvu samozřejmě
sledovala média, a tak se i z našich sboristů staly
„mediální hvězdy“. Magdaléna se pak o své dojmy
podělila se čtenáři Slováckého deníku: „Zdá se mně to
až neuvěřitelné, ba přímo malý zázrak, že jsem mohla
jet se sborem našeho gymnázia na posvátné a Bohem
požehnané místo, a to do Vatikánu a k papeži. Tak
krásný pocit nemůže člověk zažít každý den, ale jen
jednou za život. (…) Měla jsem velkou radost a zároveň i strach, protože jsme byli na audienci spolu s osmnáctiletým Denisem Janoškem nikoliv sami za sebe,
ale za pěvecký sbor i Stojanovo gymnázium.“ Tato
návštěva „věčného města“ pro nás byla obrovským
vyznamenáním a ctí. A těšíme se, že Svatého otce
někdy v budoucnu přivítáme na Velehradě.
Nejen sboristi, ale zejména členové našeho folklorního souboru a cimbálové muziky vyrazili na začátku
června do Maďarska. Zde navštívili naše partnerské gymnázium Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
ve městě Miskolc a vystoupili na tamním folklorním
festivalu. Zároveň se podívali mezi své maďarské vrstevníky a potrénovali konverzaci ve společném komunikačním jazyce, tedy v angličtině. Angličtinu trénovali o měsíc dříve také žáci, kteří se vydali na zájezd
do Londýna. Ti navštívili zdejší St Richard Reynolds
catholic college, prohlédli si nejznámější pamětihodnosti a vůbec nasávali atmosféru staré dobré Anglie.
Stojanovo gymnázium, kde to po uplynulých deset
měsíců opravdu žilo, v červenci a srpnu utichne.
Ne ale tak docela. Tečku za školním rokem samozřejmě udělá až pouť a po pouti budou mít stále návštěvníci Velehradu možnost se k nám podívat. Škola bude
jako každoročně hostit výstavy hnutí a komunit ČR.
Na závěr se sluší poděkovat všem zaměstnancům
Stojanova gymnázia, Velehrad za jejich obětavou
celoroční práci a popřát jim radostné chvíle odpočinku
během prázdnin.
Vedení Stojanova gymnázia, Velehrad

červenec 2015

Farnost Velehrad

Začalo se opět opravovat

M

ístní i návštěvníci si jistě stačili už všimnout,
že naše bazilika se od května opět plní lešením – tedy ne celá, ale jen v těch částech, které ještě
nebyly opraveny. Je to tak proto, že v říjnu loňského
roku obdržela Římskokatolická farnost Velehrad od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) Rozhodnutí
o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu
Barokní Velehrad.
Obsahem projektu „Barokní Velehrad“ je:
a) oprava a restaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky, zákristie, Královské kaple a kaple
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, oboltáří
(sv. Ignác a Božské srdce) a chórových lavic;
b) dokončení rekonstrukce elektroinstalace, tzn.
osvětlení postranních kaplí v bočních lodích baziliky a rekonstrukce elektroinstalace v půdních
prostorách baziliky;
c) dokončení rekonstrukce slaboproudu v bazilice;
d) komplexní oprava a rekonstrukce kaple sv. Vendelína;
e) realizace obnovy refektáře, zimního sálu, chodby
a schodiště v objektu Stojanova gymnázia Velehrad;
f) druhá etapa vstupu do areálu, respektive dokončení realizace vstupu do areálu baziliky.
Realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2015.
Celková výše dotace činí: 75.104.493,43 Kč, z toho
z prostředků EU 63.838.819,41 Kč a státního rozpočtu
11.265.674,02 Kč.
Projekt „Barokní Velehrad“ přímo navazuje
na projekt IOP I. s názvem: „Velehrad - centrum
kulturního dialogu západní a východní Evropy“,
který byl dokončen a završen závěrečnou konferencí
v listopadu 2014.
Realizací projektu „Barokní Velehrad“ dojde
k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které
je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo
nadnárodního i nadevropského významu.
Všichni návštěvníci, kteří zde přicházejí, registrují, jak se areál kolem baziliky proměňuje. Ke konci
června byly dokončené opravy z dotačního titulu
ROP - propojení poutní cesty růžence s areálem, zeď
u fary vedle školky a první etapa hlavního nástupu
do areálu.
Práce v tomto roce, dá-li Pán Bůh, budou dokončeny a naším úkolem bude (a už teď samozřejmě je)
udržovat to krásné, co zde máme ve stále krásném
stavu. Vyžaduje to nemalé úsilí a nemalé finance.
Je potřeba poděkovat arcibiskupství olomouckému
za zajištění nákupu potřebné techniky pro údržbu
našich prostor. A je potřeba poděkovat všem, kteří se
na údržbě svýma rukama podílejí. Děkuji i těm, kteří
pracují s návštěvníky Velehradu jako jejich průvodci
a těm kteří zajišťují logistiku těchto návštěv.
Letošní rok je rokem několika jubileí vážících

se k Velehradu. Je to 1130 let od blažené smrti sv.
Metoděje. Připomínáme si 30 let od oné slavné pouti
v roce 1985, kdy křesťanský lid povstal proti státní
moci a síla tohoto impulsu vedla až k pádu totalitní
komunistické moci o 4 roky později. Je to letos 25
let od památné návštěvy papeže sv. Jana Pavla II.
na Velehradě, kterou papež spolu s námi poděkoval
Pánu Bohu za dar nové svobody pro naše národy.
Uběhlo letos 5 let od uložení ostatků kardinála Tomáše Špidlíka SJ do nádherně zdobeného sarkofágu
za hlavním oltářem v bazilice.
Nechme se inspirovat těmito výročími ke stálé
vděčnosti Bohu za to, že smíme rozvíjet svůj život
na tomto místě, kde tolik poutníků hledá a nachází
posilu pro svůj každodenní život.
Přeji každému z vás, abyste se cítili na Velehradě
dobře, abyste krásně prožili čas dovolených a prázdnin a aby slavnostní nálada vás provázela nejen
ve dnech našich cyrilometodějských slavností.
						
P. Petr Přádka SJ, farář
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Farnost Velehrad
Milí velehraďané, spoluobčané.
I v letošním roce nabízí nejen poutníkům a turistům
ale i místním občanům své služby Velehradský dům
sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) a jeho Informační centrum, které slouží pro první setkání s poutním místem.
Lze si zde objednat prohlídku chrámu, poutního areálu,
expozic ve VDCM či podzemí baziliky. Je možné také
využít některý z výukových programů.
V expozicích Velehrad na křižovatkách evropských
dějin a Bible pro malé i velké byly doplněny interaktivní programy. Novinkou v letošní sezoně je pořízení
audioprůvodců, které je možné zapůjčit v infocentru.
Výklad o velehradských památkách je k dispozici v pěti
jazycích.
Od začátku letošního roku uplynul nějaký čas,
a proto bychom se chtěli pokusit shrnout akce, které
proběhly v poutním areálu a také vás pozvat na ty,
které nás teprve čekají.
Velmi úspěšný byl začátkem roku koncert cimbálové
muziky Cifra se studentským sborem z Viva la musica
z Uherského Hradiště. O Velikonocích připravily pracovnice a průvodkyně výukový program pro školy s názvem
Příběh Velké noci aneb Velikonoce známé i neznámé.
Při tomto programu, který probíhal v expozici Bible pro
malé i velké, hledaly děti otázky týkající se největších
křesťanských svátků. V rámci programu bylo možné
zhlédnout divadelní představení muzikálu Tarsan. Proběhla také duchovní obnova s P. Ladislavem Árvaiem
SJ nebo kurz výroby biblických postaviček. Dále proběhla další promítání v rámci Velehradského semináře
duchovního filmu pod vedením dr. Vladimíra Suchánka. Letos jsme měli možnost vidět filmy Bylo nebylo
a Ostrov. Další z filmových seminářů proběhne 20. září.
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Na programu bude francouzský film O bozích a lidech,
který vypráví příběh mnišské komunity v Alžírsku ohrožené fundamentalistickými skupinami.
V jarních měsících jsme si také připomněli významné velehradské události. Páté výročí úmrtí kardinála
Tomáše Špidlíka SJ a 300 let od posvěcení kaple sv. Jana
Nepomuckého u Salašky. Osobitým výkladem tuto událost doprovodil P. Miroslav Herold SJ, kněz známý jako
jezuitský průvodce z dokumentárních filmů režiséra
Otakára Schmidta. Proběhla také Noc kostelů s prohlídkami baziliky, videoprojekcí a aktivitami pro děti.
V podobném duchu se nesl i Víkend otevřených zahrad.
Pro návštěvníky obou akcí byl připraven venkovní program. Stejně jako v loňském roce začal v bazilice cyklus
varhanních koncertů ke cti světců. Velkým zážitkem
pro posluchače bylo vystoupení skladatele Miloše Boka,
který patří k výrazným osobnostem soudobé klasické
hudby. Zapomenout bychom neměli ani na konferenci
Velehrad vás volá!, která reflektovala odkaz památné
velehradské pouti roku 1985. Doprovodná výstava
v kapli Cyrilka bude probíhat až do konce srpna. Začátkem července nás jako každý rok čekají Dny lidí dobré
vůle s národní poutí, kam dorazí poutníci z mnoha
regionů. Na Velehradě během léta proběhne také několik duchovních seminářů a v podzimních měsících nás
čekají další kulturní a vzdělávací akce. Jejich výčet
s bližšími informacemi naleznete na webové stránce
velehradinfo.cz v sekci Kalendář akcí.
Za zájem o dění v poutním areálu děkuje tým Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje a pracovníci
farnosti.
PhDr. Petr Slinták,
koordinátor kulturních aktivit

Oslavili jsme 300 let od vysvěcení kaple
svatého Jana Nepomuckého u Salašky

Hudební skladatel Miloš Bok preluduje u varhan v bazilice

Během programu Noci kostelů měly své místo
i výtvarné aktivity pro děti

Velehradské průvodkyně při prezentaci určené dětem
v podvečer Noci kostelů

Matice Velehradská

červenec 2015

Kaple svatého Vendelína na Velehradě

K

rása klenotu nespočívá v jeho velikosti. V tomto
smyslu patří k velmi cenným památkám Velehradu kaple svatého Vendelína, která byla vybudována
v roce 1765 na severozápadním nároží ohradní zdi
velehradského kláštera v blízkosti hospodářských stavení, přesněji řečeno naproti hlavního vjezdu do tohoto komplexu. (Nárožní charakter kaple dnes zastírá

budova mateřské školy s navazující ohradní zdí, která byla
postavena v roce 1901). Volba světce s touto lokací stav-

by bezprostředně souvisí. Svatý Vendelín je totiž patronem sedláků, pastýřů, ovčáků,
dobytka a proti dobytčímu moru.
Lze uvažovat o náboženské
ochranné funkci kaple v rámci
ohradního zdiva klášterního
komplexu. Jestliže ve středověku
byla vymezena nároží klášterního komplexu obrannými věžemi,
v barokním období, kdy již věže
pozbyly svůj obraný charakter,
klášterní areál architektonicky „vyvažuje“ na severozápadní straně právě drobná sakrální
stavba kaple sv. Vendelína a její
ochranný význam je již ryze
v rovině duchovní. Na jihozápadním nároží kláštera je protějškem kaple sv. Vendelína kaple
sv. Jana Nepomuckého a zhruba
uprostřed mezi těmito stavbami
- naproti historického vjezdu do kláštera - se nachází
morový sloup s Pannou Marií, která šlape na hlavu
hadovi. Lze také poukázat na trojiční počet těchto
sakrálních staveb.
Zbudování kaple sv. Vendelína spadá do závěrečné
fáze výstavby velehradského kláštera, kdy stál v čele
klášterní komunity opat Filip Zuri. (1763 – 1784). Kaple

sv. Vendelína byla zbudována na počátku větší stavební aktivity spojené s prodloužením severozápadního
křídla klášterních budov dále k severu a to výstavbou převýšené budovy průjezdu (vstup do internátu)
a navazujícího křídla, v němž je nyní situována fara.
V roce 1765 byla do kaple pořízena socha sv. Vendelína, kterou vytvořil sochař František Hirnl. Sochařskými díly Hirnla a brněnského sochaře Ondřeje
Schweigla, který v roce 1767 vytvořil dvě sousoší sv.
Luitgardy a sv. Bernarda pro most u kaple sv. Jana
Nepomuckého, byla završena
barokní umělecká tvorba v areálu
velehradského kláštera.
O autorovy sochy Františku
Hirnlovi se říká, že nejevil příliš
velký zájem o vnitřní hnutí, psychologii postav. O to víc se nás
však snaží zaujat mnoha precizními detaily, pro něž projevil velký
cit: zavázané tkaničky, manžeta,
mošna, knoflíky u kabátu, vlna
ovečky, řasení šatu aj. Postava
sv. Vendelína svojí grácií jakoby
nenechává nikoho na pochybách,
že se nejedná o žádného prostého
pastýře, nýbrž královského syna,
který se sice zřekl svého původu,
prozrazuje jej ovšem aristokratické chování. Anděl s atributem
královské koruny po světcově
pravici nám to nemusí ani prozrazovat.
Stojící postavu světce doplňuje u levé nohy sedící ovečka a níže na soklu po stranách dva andělé,
z nichž jeden v roce 2008 upadl a roztříštil se. Věřme,
že se socha společně s kaplí brzy zaskví v plné kráse.
Petr Hudec

M a t i c e v e l e h r a d s k á Vá s z v e
12. 7. 2015 Přednáška Stanislavy Vodičkové (ÚSTR) na téma: „Jubilejní pouť v roce 1985“
ve 14:00
Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ

Pouť Matice velehradské
odpoledne her pro děti a divadlo - Teátr Víti Marčíka
XV. pěší pouť na Velehrad,
22. 8. 2015
(v návaznosti na XXXIV. pěší pouť z Levého Hradce)
15. 8. 2015

22. 8. 2015 Hudební festival Šroubek - (Bezobratři a další)
26. - 28. 9.
2015

VI. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn

23. - 25. 10.
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě
2015
7. 11. 2015 Cisterciácká pečeť - mezinárodní výstava mešních a košer vín

Více na

www.maticevelehradska.cz
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Sport

Vážení spoluobčané!
Předkládám informace o dění ve fotbalovém
oddílu. Naše mužstvo mužů vydrželo nastavený
trend z podzimní části základní třídy okresní
soutěže a udrželo druhé místo v tabulce za vítěznými
Babicemi. Tady je nutno podotknout, že ne
všechna utkání proběhla podle našich
představ, ale vydařeným závěrem soutěže
a zvláště pak v přímém souboji o druhé
místo v konečné tabulce, dokázalo
naše mužstvo svoji sílu a mužstvo
Jankovic porazilo 6:2 a skončilo na již
zmiňovaném druhém místě tabulky.
V informacích z podzimní sezóny
bylo cítit velkou euforii. Jsem velmi
rád, že tato vydržela i v jarních kolech
naší skupiny. Za vším je nutno vidět práci
v zákulisí oddílu, práci samotných hráčů, trenéra
a realizačního týmu. Pevně věřím, že v nastávajícím
ročníku 2015/16 bude naše mužstvo nadále pokračovat
ve výkonech, za které se nebudeme stydět. Stejně tak
doufám, že nebudou zklamáni fanoušci, kteří naše
fotbalisty skvěle podporují nejen na domácím hřišti,
ale i na venkovních utkáních.
Nesmím zapomenout také na naše nejmenší
fotbalisty, kteří hrají žákovskou soutěž. Velké

12
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poděkování patří především trenérovi žákovského
oddílu panu Kovaříkovi, rodičům a všem ostatním,
kteří mu v jeho záslužné práci pomáhají.
Dále je nutno poděkovat za podporu ze strany
obecního zastupitelstva v čele s panem starostou
Alešem Mergentalem. Bez přímé finanční podpory
bychom jen stěží pokryli náklady spojené
s provozem kabin a celkového provozu
fotbalového oddílu. Dále pokračuje
příprava projektu na II.etapu dostavby
fotbalového areálu. V současné době je v
přípravě geologický průzkum, na jehož
základě bude zpracována projektová
dokumentace a dále připravena žádost
o dotaci na přestavbu a rozšíření
našeho hřiště. Celou tuto projektovou
přípravu a celkový projekt finančně
pokrývá OÚ Velehrad. Příprava projektu je
směřována tak, aby se mohlo na začátku příštího
roku požádat o dotaci na tuto akci.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že všichni
lidé, kteří se starají o celkový chod fotbalového
oddílu, budou i nadále pokračovat v započatém díle
a že se budeme i nadále scházet na našem fotbalovém
hřišti, abychom podpořili naše skvělé borce při všech
zápasech.
Za fotbalový oddíl Nevařil Jiří t.m.

Sport

červenec 2015

Žáci Sokol Velehrad
Vážení sportovní přátelé,
Pár větami se vrátím k uplynulé fotbalové sezóně
2014-2015 velehradských žáků. Výsledkově to nebylo
nijak slavné. 2 remízy za celou sezónu a poslední
místo v tabulce. Ale z toho se v této kategorii nestřílí.
Vím, že by to kluky více bavilo, kdyby aspoň občas
vyhráli, ale někdy jim chyběl opravdu jen krůček
a trocha štěstí. No nic, uvidíme na podzim. Kádr žáků
opouští jen 3 hráči, Michal Kelbl, Pavel Plevák a Petr
Jelínek, kteří byli oporami a bylo na ně spolehnutí.
Rád bych jim tímto poděkoval a popřál mnoho úspěchů v dalším fotbalovém i osobním životě. U ostatních mužstev bude asi generační obměna výraznější,
a proto jsem opět mírný optimista.
V posledním svém článku na sklonku minulého
roku jsem si trochu povzdechl: „Máme krásné zázemí
pro fotbal, žákovský fotbal nic moc, ale je to generační
obměnou, ale bude vůbec s kým hrát?“ Dále jsem byl

v článku mírným optimistou, protože už na podzim
začalo chodit na tréninky 15 kluků, někdy nás bylo
i 20. Bylo jen otázkou, zda je to dál bude bavit a jestli
vydrží? Po jarní části sezóny se ze mě stal optimista
o řád vyšší úrovně. Kluci vydrželi a baví je to. A hlásí
se další. V rámci ukončení soutěže jsme ve spolupráci
se Sokolem Jalubí uspořádali přátelsko-přípravné
utkání žáků ročníků 2002 a mladších. Cílem bylo,
aby si i ti nejmenší vyzkoušeli „velký fotbal“ na velké
branky, upraveném a nalajnovaném hřišti, pod
dohledem přísného rozhodčího s opravdickou píšťalkou. Kluci vstřelili 5 krásných gólů a slavně zvítězili.
Za odměnu dostali nějaké drobné dárky a klobásku
s limčou. Zkrátka první profesionálové velehradského
fotbalu. Už se těší na podzim, kdy začne další ročník
fotbalových soutěží. A o to, mimo jiné, šlo nejvíce.
Trenér žáků Sokola Velehrad
Václav Kovařík
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Setkávání

H

istorie Vincentina je bohatá - její počátky sahají
až do druhé poloviny 19.století. Ta modernější
pak do padesátých let minulého století, kdy se do
prostor objektu obklopujícího velehradskou baziliku nastěhovali první obyvatelé a ta nejmodernější
historie se datuje do období nového tisíciletí, kdy
z původních obyvatel, jichž tu bydlelo přes 300,
zůstalo 50, kteří zde žijí dodnes. Kouzelné místo
v centru Velehradu, kde se Vincentinum nachází, je  
samo o sobě místem, kde se lidé setkávají, odpočí-

vají, hovoří, meditují a obdivují členitou přírodní
scenérii dýchající historii dávných věků.
Občané Velehradu se s obyvateli Vincentina setkávali a setkávají při různých příležitostech. Dnes
možná víc než tomu kdy v minulosti bylo. Naše obyvatele můžete potkat na ulici při vycházce, v obchodě, na poště, u kadeřnice, v čekárně u lékaře. Vídáte
je v kostele i u rybníka. Chodí do kavárny a restaurace, navštěvují lázně. Učí se samostatně cestovat
a orientovat se ve městě. Jezdí pravidelně do divadla, stali se diváky fotbalového zápasu na stadionu
v Uherském Hradišti. Pobyt mimo domov a setkávání
se s lidmi, kteří v běžné společnosti žijí, je pro naše
obyvatele velmi důležité. Stejně jako podpora jejich
vlastní rodiny a přátel, kteří je v domově navštěvují.
Jsme rádi, že mnozí z opatrovníků, příbuzných a přátel našich obyvatel, jsou i přátelé nás, zaměstnanců
domova. Velmi si vážíme jejich podpory, pomoci
a spolupráce při doprovázení našich obyvatel při
jejich nelehké cestě životem.
Nejsme uzavřeni ani vzájemnému setkávání
s lidmi v rámci zařízení. V domově mají obyvatelé
Vincentina k dispozici dílny, do kterých pravidelně
docházejí a připravují své výrobky, které potěší oko
i srdce všech, kteří jim fandí. Tyto výrobky si můžete
u nás prohlédnout, případně i zakoupit v galerii, která
je pro veřejnost otevřena.
Setkávání s lidmi má tedy mnoho různých
forem a podob. Naši obyvatelé jsou nejen klienty či
uživateli služby domova, ale jsou také zákazníky, cestujícími, diváky, kamarády. Kamarády, kteří se každým rokem velmi těší na setkání u příležitosti Dnů
lidí dobré vůle. Těší se proto, že se setkají znovu
s lidmi, se kterými se viděli naposledy vloni a uvidí
se s nimi zase až za rok. A radostné je, že ze setkání s našimi obyvateli se těší i ti, kteří je pravidelně
doprovázejí.
Chtěli bychom, aby takových setkání s lidmi bylo
více a také aby to nebylo jen přání naše, ale aby
vycházelo i ze srdcí všech lidí dobré vůle.
Přejeme všem čtenářům hezké prožití dovolené,
školákům a studentům pěkné prázdniny, prostě dny
plné sluníčka, relaxace, odpočinku a přátelských
setkání.
Ing. Milena Marečková,
vedoucí DZP Vincentinum
Lenka Lesová,
DiS, sociální pracovnice
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Velehrad - Buchlovská

U

plynulé měsíce roku 2015 byly na Buchlovské
spojeny především se závěrečnými aktivitami
projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji“, do kterého se naše zařízení zapojilo na konci
roku 2013. Organizačně byly tyto aktivity náročné
nejen pro zaměstnance, ale především také pro uživatele domova, kterých se přímo dotýkají. V rámci
projektu jsme mapovali reálné potřeby našich uživatelů, hodnotili, jakou míru podpory jejich zdravotní
stav vyžaduje, sledovali jsme vztah poskytované péče
vzhledem k jejich individuálním potřebám. Z projektu vzešlo několik důležitých výstupů, se kterými
bude naše zařízení i nadále pracovat, a to také po
ukončení celého projektu (podzim 2015). Velkým
kladem bylo zcela jistě zpracování závěrečné brožury s názvem „Strategický plán 2015 - 2017“, který
se zaměřuje na vytyčení a způsob plnění jednotlivých
úkolů, které povedou ke zkvalitnění a individualizaci
poskytované služby.
Za velký úspěch lze považovat pokroky v oblasti
uplatňování našich uživatelů na trhu práce. Po zahájení nové sociální služby v Uherském Hradišti – jedná
se o sociálně terapeutickou dílnu – se do jejího fungován í zapojilo několik našich uživatelů. Dvěma z nich
byla dokonce nabídnuta práce na poloviční úvazek,
a tak nyní dochází do zaměstnání v Uherském Hradišti. Mimo to se nám od 15. 6. podařilo zaměstnat
jednoho uživatele na poloviční úvazek také v kuchyni
zařízení, kde provádí pomocné práce.
Důležitou informací je také fakt, že od 1. 6. 2015
byla snížena kapacita domova o 5 míst, nyní lze službu poskytovat 123 osobám. Podstatné je, že počet pracovníků domova nebyl snížen, a tak lze i tuto změnu
vnímat jako individualizaci poskytované služby.
Co se týká aktivit uživatelů domova, i v letošním
roce se konaly tradiční akce jako společenský bál,
účast na velikonočních jarmarcích, stavění a kácení
májky, módní přehlídka apod. K nim se však přidaly
novinky – v dubnu to byl „Den s lesáky“, kdy do našeho zařízení přijeli pracovníci Lesní správy Buchlovice
a připravili si pro naše uživatele zajímavý poznávací
program, jehož vyvrcholením bylo společné sázení stromků v zahradě domova. Dále pak v květnu
festival Prolínání spojený s burzou poskytovatelů
sociálních služeb. V měsíci červnu se nám podařilo
zrealizovat zajímavý workshop v Krajské knihovně
Františka Bartoše ve Zlíně. Návštěvníky byli žáci
Základní školy Tečovice a žáci a studenti Dětského
domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické
školy Zlín – Lazy. Ve společném dopoledni se spolu
s některými našimi uživateli mohli naučit například
plést košíky, tvořit záložky do knih, vyšívat různá

zvířátka a další zajímavé věci. Nově získané kontakty
budeme určitě i v budoucnu udržovat. Naši uživatelé
se účastnili také výtvarné soutěže v rámci krajského
kola soutěže „Nad oblaky“, za což byli odměněni
věcnými dary od pořadatelů.
O veškerých aktivitách se i nadále můžete informovat na našem facebooku či internetových stránkách Sociálních služeb Uherské Hradiště.
Přejeme krásné prožití léta!
Kolektiv DZP Velehrad - Buchlovská
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov
Domov na Salašské se připravuje na stěhování

N

adešel čas, kdy se celý proces Transformace blíží
ke svému konci a tudíž nastává konečné stěhování posledních 12 uživatel.
Celé období, kdy z původních 95 uživatel zbylo
jenom 12, bylo pro všechny hodně náročné a mnohdy
i trochu deprimující. Když řeknu pro všechny, myslím
tím samozřejmě pracovníky, kteří museli mnohdy
změnit místo svého výkonu práce a nebylo to období lehké. Všichni doufáme, že se všechno zvládne
ke spokojenosti všech.
Domov na Salašské se tedy plně uzavře dne 30.6.
2015 a 1. 7. již bude pro zbývající uživatele otevřena nová služba Chráněné bydlení ve Starém Městě
na ulici Velehradské. Pro uživatele jsou zde postave-

16

ny dva pěkné domky, jejichž investorem byl KÚ Zlín
a celý projekt byl financován z prostředků Evropské
unie.
Nikomu z nás se neodchází lehko, protože Velehrad nám přirostl k srdci, ale doufáme, že obyvatelé
Starého Města nás přijmou stejně laskavě jako obyvatelé Velehradu.
Chtěla bych všem touto cestou poděkovat za laskavý přístup k našim uživatelům a určitě se na Velehrad
budeme rádi vracet, byť jenom na návštěvu a zavzpomínat na dobu pobytu zde. Děkujeme.
Za všechny pracovníky
Irena Hučíková

červenec 2015

Turistické centrum

TURISTICKÉ CENTRUM VELEHRAD

P

racovníci turistického centra jsou připraveni
poskytnout jakékoliv informace ze široké palety
zájmů a potřeb turistů a návštěvníků, kteří do Velehradu přijíždějí. Je zde mimo jiné k dispozici počítač
s připojením k internetu a možnost tisku.
Cyklisté zde mohou po příjezdu odložit svá kola
do bezpečí bezplatné úschovny.
Novinkou pro letní měsíce je možnost zapůjčení
koloběžek. Můžete si tak zpříjemnit chvíle projížďkou na cyklostezkách v blízkém okolí. Pro milovníky
vín je připravena nabídka od místních vinařů. Připravený je i drobný prodej tradičních regionálních
výrobků a jiných suvenýrů.
Za dobu krátkého působení jste možná už zhlédli
některou z řady zajímavých výstav, přednášek a jiných
kulturních akcí, které jsme pořádali.
V průběhu letních měsíců můžete navštívit dvě
výstavy. Největší sběratelskou výstavu panenek
v ČR. Sbírka paní Moniky Chmelařové a její dcery
Nikol čítá přes 1100 panenek všech druhů a velikostí.
Můžete vidět panenky porcelánové, vinylové, z plastu,
kaučuku, rebornované, panenky slavných návrhářů.
Součástí výstavy jsou i kočárky, které neodmyslitelně
patří k panenkám. Mohou se pochlubit počtem 60.
Nejstarší kočárek sbírky je z roku 1876.
Výstavu obrazů pana Vladimíra Kodrly z Vések
u Uh. Hradiště. Tvorba pana Kodrly je pestrá. Má
široký záběr a ve své podstatě se jedná o celoživotní
hledání formy i stylu. Dnes se věnuje především krajinářským dílům a intimnějším zátiším, v minulosti však
měl tvůrčí období vyznačující se abstraktními díly
a má za sebou dokonce i období exprese či imprese.
Je jedním ze zakládajících členů Letní filmové školy
v Uherském Hradišti. Dění kolem ní se věnoval více
než 25 roků a měl na starosti výtvarnou část festivalu:
zhotovení loga LFŠ, filmové znělky a podobně.
Zajímavá bude jistě beseda na téma TERAPIE
TMOU, která proběhne v září (přesný termín upřesníme).
„Tma léčí, tma inspiruje, tma stabilizuje i posunuje.
Pobyt ve tmě je prastarou metodou sebepoznání využívanou v mnoha lidských kulturách. Terapie může
přinést spoustu konkrétních drobných i velkolepých
nápadů, potlačit stres i jakousi nepohodu z budoucnosti, odstranit nespavost.“
Terapie tmou bude rozebrána jednak z úhlu pohledu poskytovatele služby (Roman Barták, poskytovatel TT
v Kozlovicích v Beskydech) průvodce/opatrovníka: jak
služba funguje, o čem bývají pobyty, jak je lidé prožívají, co si z nich odnášejí. Druhý pohled bude výzkumníka terapie (Marek Malůš, akademický pracovník, učitel
a výzkumný pracovník Ostravské univerzity v Ostravě. Vystudoval obor Klinická psychologie na Univerzitě Palackého
v Olomouci.) jaká jsou možná rizika, jaká jsou doporu-

čení, jaké jsou dosud zjištěné a potvrzené účinky.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Veronika Daňková

Více infor mací na

www.velehrad.cz | tel.: 723 984 080
17

Kultura

Velehradský zpravodaj | 41

Přátelé folklóru při OÚ Velehrad
zvou všechny příznivce krásných krojů, veselé muziky a písničky na již

tradi č n í  hod y  s pr á vem
které se uskuteční v naší obci 5. 9. 2015
S raz n a parkovi š ti ve 13 : 0 0 h o di n .

Hraje dechová hudba Buchlovjané a cimbálová muzika.
Hodová zábava bude v Turistickém centru Velehrad.

KALENDÁŘ AKCÍ

V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ 2015
Datum

Čas

Program

Místo

3. 7. - 30. 8.

-

Vladimír Kodrla - výstava obrazů

TC Velehrad

9. 5. - 29. 8.

-

Největší výstava panenek v ČR

TC Velehrad

4. 7.

-

Dny lidí dobré vůle, koncert

Velehrad

5. 7.
červenec
a srpen
12. 7.

-

Velehrad

12. 7.

14:00

31. 7.

19:00

Národní pouť
„Velehrad vás volá“
- výstava u příležitosti výročí velehradské pouti v roce 1985
Malá pouť (mše svaté v 7:30, 10:00, 15:00)
Přednáška Stanislavy Vodičkové na téma
„Jubilejní pouť v roce 1985“
Varhanní koncert

15. 8.

10:00

Pouť Matice velehradské

15. 8.

14:00

Divadlo a odpoledne her pro děti

22. 8.

19:00

Hudební festival Šroubek

bazilika
Dům sv. Cyrila
a Metoděje
Velehrad

30. 8.

16:30

Varhanní koncert

bazilika
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-

Cyrilka
bazilika
Sál kardinála
T. Špidlíka
bazilika

5. 9.

13:30

Slovácké hody s právem

Velehrad

23. 9.

18:00

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

OÚ Velehrad

27. 9.

16:30

Varhanní koncert k 1080. výročí úmrtí sv. Václava

bazilika

Z obecní matriky

červenec 2015

Narození
26. 11.
7. 12.
15. 1.
27. 1.

2014
2014
2015
2015

František Vávra, čp. 146
Viktorie Machálková, čp. 222
Vendula Veselá, čp. 270
Filip Švec, čp. 198

6. 3. 2015
22. 4. 2015
15. 5. 2015

Tereza Bělovská, čp. 158
Cyril Vaněk, čp. 201
Emília Tkočová, čp. 260

Uzavřeli manželství
19. 7. 2014

Jan Bělovský (Velehrad) a Petra Ulrychová (Velehrad)

Úmrtí
30. 10.
12. 1.
12. 2.
4. 3.
6. 3.
24. 3.

2014
2015
2015
2015
2015
2015

Jarmila Chmelařová, 58 let, DZP
Marie Zajícová, 74 let
Jaroslav Drtil, 77 let, DZP
Jan Starec, 74 let, DZP
Vladimír Zábojník, 75 let, DZP
Františka Konečná, 62 let, DZP

25.
17.
1.
9.
19.
22.

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

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Karel Kašpar, 81 let, DZP
S. Dolorosa Ištvánková, 88 let, ŘS
Marie Vedralová, 79 let, DZP
Jiřina Medveďová, 72 let
Milada Turenová, 66 let, DZP
Eva Hartlová, 88 let

Od návštěvy papeže Jana Pavla II. uplynulo čtvrt století

L

etos uplynulo pětadvacet let od první návštěvy
papeže v Čechách a na Moravě. Při této dvoudenní návštěvě navštívil Jan Pavel II. také Velehrad,
bylo to v neděli 22. dubna 1990. Příjezd papeže
s nadšením přivítaly statisíce věřících shromážděných
v širokém okolí baziliky za slavnostního vyzvánění
zvonů. Mši svatou papež sloužil na tribuně poblíž
vchodu do baziliky, vedle níž byl instalován papežský
kříž, stojící v těchto místech dodnes. Jan Pavel II.
ve své promluvě mimo jiné pronesl odkaz k historickému významu příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje
na Moravu, které označil za patrony Evropy: „Zde
jsou naše kořeny. … Zde na tomto místě, na Velehradě, na Moravě cítíme zvláštním způsobem dějinný
„odkaz“ království - i ty, kteří se stali jeho správci
a strážci.“ V tehdejší rozpolcené době byla bezesporu
nosná a povzbuzující pronesená výzva: „Zde dnes
prosíme s velkou pokorou a velkou vroucností, aby
„všichni věřící měli jedno srdce a jednu duši. Všichni křesťané, tak jako za dob apoštolských! … Mějte
jedno srdce a jednu mysl. Zachovejte jednotu. Vnášejte do dějin Evropy Ducha Kristova, který sjednocuje
a osvobozuje.“ Přítomnost Jana Pavla II. se stala jedním ze symbolů změn v oblasti náboženských svobod
a vztahu mezi církvemi a státem, kterými společnost
v tehdejší době procházela.
Pro návštěvu se během několika málo měsíců
musela upravit jak hlavní prostranství v okolí baziliky, tak i jiná místa v obci. Odhadoval se příchod více
než jednoho milionu poutníků nejen z Českosloven-

ska, ale i okolních států. Střízlivé propočty uváděly,
že ve Velehradě bylo při papežově návštěvě něco
kolem tří set tisíc lidí. I tak se jednalo o shromáždění
zcela unikátní.
Papež byl představiteli katolické církve pozván
na Velehrad již o pět let dříve v roce 1985 u příležitosti 1100 let úmrtí prvního moravského arcibiskupa
sv. Metoděje. Ovšem tehdejší politická situace nedovolila Janu Pavlovi II. Československo vůbec navštívit.
Na pouť v tom roce přijel papežský vyslanec kardinál
Agostino Cassaroli, který přivezl pro velehradskou
baziliku papežskou poctu v podobě Zlaté růže. Síla
tehdejšího setkání věřících byla jedním z hybných
momentů pro pozdější společenské změny v zemi.
Mgr. Aleš Mergental
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Lípa zasazená Svatým otcem
je Stromem Velehradu
Velehrad - Lípa malolistá, kterou 22. dubna 1990
při své první návštěvě Velehradu symbolicky zasadil
v jižní zahradě bývalého kláštera papež Jan Pavel
II., se stala Stromem Velehradu. V anketě, kterou
koncem března zosnoval výbor místní organizace
Svazu tělesně postižených a základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami Velehrad,
pro ni hlasovalo 133 občanů z celkového počtu 269
respondentů.
Statnou lípu na kopci mezi Velehradem a Modrou
podpořilo svými hlasy 79 Velehraďanů a dvěma vzácným jinanům dvoulaločným v západní části klášterní
zahrady dalo svůj hlas 44 občanů. Pro ořešák před
Turistickým centrem Velehrad hlasovalo dvanáct školáků, jeden hlas dostal dub letní s košatou korunou
v lesíku Háj.
„První anketu Strom Velehradu vyhlásily naše
organizace zdravotně a tělesně hendikepovaných před
devíti lety. Tehdy v ní suverénně zvítězila stařičká lípa
na návsi před poutním domem Stojanov,“ zalistoval
ve vzpomínkách Stanislav Daněk, člen společného
výboru anketu pořádajících organizací.
„V lednu 2011 musel být Strom Velehradu skácen,

protože jeho kmen byl z devadesáti procent vyhnilý
a při silném větru ohrožoval zřícením občany na nejfrekventovanějším místě ve vesnici,“ zdůvodnil odstranění víc než stoleté lípy bývalý starosta Velehradu
Stanislav Gregůrek. „Ta lípa by si bývala zasloužila
zvláštní ocenění. Za věrnost, vytrvalost a celoživotní
utrpení, za službu totalitním nápisům Ať žije KSČ,
1. máj až po sametové WC,“ usoudila velehradská
učitelka ve výslužbě Olga Pískatá. Ta na letošní anketní lístek připsala, že lípa zasazená Janem Pavlem II.
se ještě nevryla do povědomí Velehraďanů. „Zájem
těch rodilých upoutává vždy k jaru magnolie, rostoucí
v klášterní zahradě. Pocit radosti, jarního znovuzrození byl sdělován větou: Už kvete magnolie!“ popsala
své pocity kantorka ve výslužbě.
V rámci červnové osvětové akce Víkend otevřených
zahrad se u lípy zasazené Svatým otcem zastavovala
se skupinami lidí nejen průvodkyně, ale i jednotlivě
přicházející občané. „Škoda, že lípě nebyla od jejího
útlého mládí věnována náležitá pozornost. Dnes je
v jejím rozdvojení mezi kmenem a korunou velká
rána. Navíc je lípa utlačována vzrostlým dubem. Jak
tu asi bude ten památný strom dlouho,“ kladl si řečnickou otázku lesní inženýr Vít Kolečkář. Dodal, že
naštěstí už z její blízkosti zmizely dvě menší lipky,
které tam byly vysazeny před třemi roky v rámci
rekonstrukce zahrady. Dozvěděl se, že to mělo být
na žádost olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
„Rána na lípě už byla arboristy ošetřena. V polovině června jsem předala uměleckému kováři návrh
na pořízení nízkého kovového oplocení, které nahradí
to stávající dřevěné,“ informovala pracovnice arcibiskupství Jitka Seidlová. Arcibiskup Graubner nejenže
vybral jeden z čtyř návrhů oplocení, ale také dodal
text, který bude vepsán do pamětní desky u lípy.
Text a foto Zdeněk Skalička

Lípa zasazená 22. dubna 1990 v zahradě bývalého kláštera Janem
Pavlem II. zvítězila v anketě Strom Velehradu.
Přežije ale utlačování sousedním dubem?

V paždí kmene a koruny stromu si pozorný návštěvník všimne
otevřené rány, která byla arboristy ošetřena.
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Dům dětí a mládeže
Šikula Uh. Hradiště

K

ončí školní rok a s ním i kroužky, které celý rok
probíhaly v Základní škole a na Obecním úřadě
ve Velehradě. Zájmové kroužky nejsou jen pouhou zábavou, ale jejich význam je mnohem hlubší.
Děti díky nim dostávají šanci, jak se plně realizovat
v činnosti, která je baví, naplňuje a rozvíjí. Kroužky
jsou ideální příležitostí, díky které mohou poznat
svůj talent a nadání. Ne všechny děti totiž vynikají
v učení, mohou ale být úspěšné při hře na hudební
nástroj, ve sportu, atd.
V tomto roce se děti pravidelně scházely ve výtvarném kroužku, kde docházely i děti z mateřské školy.
Pravidelně po celý rok zveřejňovaly své výrobky
na nástěnce v přízemí školy. Děti pracovaly s různými druhy materiálů, vyráběly různé předměty
se zaměřením na Večerníčka. Rozvíjely svou fantazii
a kreativitu.
Děti, které se zaměřují na sport se věnovaly
sportovní gymnastice, tam se naučily základní prvky
na gymnastickém nářadí – hrazda, kladina, koberec. Tento kroužek není jen o pohybu, ale učí děti,
že pohyb patří k životu, že soutěžíme férově a v týmu
je vždy síla.
V kroužku S angličtinou do pohádky děti
z 1. a 2. třídy získaly první povědomost o cizím jazyce a to hravou formou za pomocí říkadel, písniček,
pohádek. Díky tomuto přístupu si jazyk rychleji osvojí a právě to jim pomůže i v budoucnosti.
Kroužek hry na kytaru je velmi oblíbený a to
zejména kvůli vedení Radky Ondrejkové, která děti
velmi dobře připravila také na soutěž, která proběhla
ve Veselí nad Moravou v červnu. Soutěž s názvem
„STRUNA“, kde skupina pokročilých kytaristů ve složení Karolína a Adéla Burešovy, Nikola a Adéla Daňkovy, Tereza Plačková a Katka Bartoňová vybojovaly
2. místo. Gratulujeme!!
Vzhledem k projevenému zájmu ze strany rodičů
připravujeme další nový kroužek pro děti a rodiče
– keramika.
Bližší informace o všech kroužcích získáte
na začátku školního roku 2015/2016.
Věříme, že naše nabídka alespoň částečně pokrývá potřeby dětí, které si mohou vybrat svou oblíbenou
činnost. Jsme přesvědčeni, že mimoškolní aktivity
mohou změnit život dítěte k lepšímu a snažíme se pro
to dělat maximum.
Přeji vám jménem všech pracovníků DDM Šikula
krásné prázdniny pro děti a příjemnou, bezstarostnou
a klidnou dovolenou rodičům.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 21. 3. 2015

Tereza Bělovská, nar. 6. 3. 2015, Velehrad 158 | Viktorie Machálková, nar. 7. 12. 2014, Velehrad 222 | Zdeněk Brabenec,
nar. 9. 6. 2014, Velehrad 231 | Barbora Krystová, nar. 6. 2. 2015, Modrá 238 | Vendula Veselá, nar. 15. 1. 2015, Velehrad 270 | Filip Švec,
nar. 27. 1. 2015, Velehrad 198 | Amálie Tománková, nar. 26. 9. 2014, Modrá 198 | František Vávra, nar. 26. 11. 2014, Velehrad 146

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 23. 5. 2015

Filip Hána, nar. 26. 3. 2015, Modrá 170 | Vilém a Eduard Slavíkovi, nar. 17. 3. 2015, Modrá 21
Jiří Hábl, nar. 21. 2. 2015, Modrá 170 | Viktorie Kudrová, nar. 11. 3. 2015, Modrá 137
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1200 let od narození sv. Metoděje • 25 let od návštěvy sv. Jana Pavla II. na Velehradě

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE – VELEHRAD 2015
Sobota 4. července
9:00 – 17:00 | Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
ZŠ Velehrad
pořádá: Orel
9:00 – 14:00 | Vzdělávací seminář pro rodiče, pěstouny a zájemce o problematiku pěstounství
na téma: Pěstounská péče dlouhodobá či na přechodnou dobu?
Přednášející: PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Jiřina Prekopová, Mgr. Lucie Salačová, Bc. Markéta
Švejdová Jandová
Sál Poutního domu Stojanov
možnost přihlášek na ww.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
10:00 – 12:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace
pro veřejnost
Fotbalové hřiště
pořádá: Orel
10:00 – 15:00 | Fotografický workshop pod vedením MgA. Jana Mahra na téma: „Nalezené zátiší“
Altánek Poutního domu Stojanov
možnost přihlášek na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
10:00 – 18:00 | Aktivity pro životní prostředí
Archeoskanzen
pořádá: Hnutí Brontosaurus
10:00 – 19:00 | Program pro rodiny s Kristýnem služebníkem
U baziliky
čerstvě upražená káva z pražírny Café Gape • vynikající bezlepkové produkty • prezentace a prodej
mešních vín • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda • prodej a prezentace deskové
hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
10:00 – 23:00 | Prezentace CHARITY ČR
U baziliky
• 10:00 – 23:00 Pomáháme lidem v Sýrii, Iráku, Nepálu a na Ukrajině
• 15:00 Jak žijí lidé na východní Ukrajině - osobní svědectví ředitele Caritas Doněck P. Vasyla Pantelyuka
• 17:00 Jak žijí lidé na východní Ukrajině - osobní svědectví ředitele Caritas Doněck P. Vasyla Pantelyuka
• 17:50 Losování výherců charitního kvízu o ceny
13:00 – 22:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 – 16:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – finále
Fotbalové hřiště
pořádá: Orel
14:00 | Výstavy a prezentace ve Stojanově gymnáziu
• 15:00 Prezentace vězeňských kaplí
• 15:30 Prezentace Papežských misijních děl
• 16:00 Fotograﬁcká výstava „Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu“ Národního centra pro
rodinu a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě
• 16:30 Vernisáž vítězných fotograﬁí Fotograﬁcké soutěže Velehrad 2014
• 17:00 Prezentace vybraných projektů DMS
• 17:30 Vernisáž kostýmů z ﬁlmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
• 18:00 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování „Cestou dvou bratří“
15:00 – 18:00 | Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou
Pódium u baziliky
odpolední program pro rodiny • taneční a hudební vystoupení „Zpívá celá rodina“ • hry, hlavolamy,
soutěže • vaření s Oskarem - obdoba oblíbeného dětského pořadu o vaření Draci v hrnci • fotograﬁcká
soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí

16:00 | Vystoupení Michala Nesvadby
15:00 – 22:00 | Mladí fandí Velehradu aneb Nabitý program pro děti a mládež
Pódium na hřišti ZŠ
kapela NO NAME • rapper MAJK SPIRIT • písničkář PAVEL HELAN• parkourové vystoupení • rodinné
deskové hry • workshop „yoyování“ s Vashkem Kroutilem • severská hra mölkky • kosmetická poradna
nejen pro mladé slečny • soutěže o hodnotné ceny • fotokoutek • možnost rozhovoru s knězem
16:00 | Mezinárodní setkání vozíčkářů
• 16:00 | Mše svatá pro zdravotně postižené v bazilice
• 17:15 | Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla
Nádvoří před ZŠ
17:00 | Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
ZŠ Velehrad
pořádá: Orel

TITULÁRNÍ GENERÁLNÍ PARTNER:

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích
a charitativních projektů.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Účinkující:

Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka, NO NAME,
Nezmaři, Řecký pravoslavný pěvecký sbor, Pěvecký sbor
Stojanova gymnázia Velehrad
Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černošková
21:00 – 23:00 | Program církevních hnutí a komunit
Bazilika – duchovní program – adorace
21:30 | Promítání filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
Archeoskanzen
23:00 | Mše svatá
Bazilika

Neděle 5. července
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2015
Mše svaté v bazilice: 6:30 • 7:30
8:30 | Celebrují novokněží České republiky
7:00 – 10:00 | Program s Kristýnem služebníkem
U baziliky
čerstvě upražená káva z pražírny Café Gape • vynikající bezlepkové produkty • prezentace
a prodej mešních vín • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda • prodej
a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje • spousta zábavy s elektrickými
vláčky a další překvapení
8:00 – 13:00 | Prezentace CHARITY ČR
U baziliky
• 8:00 – 13:00 Pomáháme lidem v Sýrii, Iráku, Nepálu a na Ukrajině
• 11:50 Losování výherců charitního kvízu o ceny

8:00 – 15:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
9:40 | Růženec v bazilice

10:30 Slavnostní poutní mše svatá
Nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
15.00 | Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)
Hlavní celebrant: Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc., titulární biskup orejský a apoštolský exarcha
Doporučené organizační pokyny pro poutníky:
Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava poutními autobusy je možná až
na Velehrad. Podrobné informace ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní
automobily budou zveřejněny na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/.
Dny lidí dobré vůle se uskuteční ve spolupráci s obcí Velehrad, Zlínským krajem a Ministerstvem kultury ČR.
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