Sdělení zastupitelstva obce

Vážení sousedé,
skoro by se mohlo zdát, že ještě ozvěna stále nese
výskání dětí z letního koupání, že je to teprve nedávno,
co jsme hledali stinné zázemí. Ale místo toho už pár
dní slyšíme i zpíváme koledy a místo stínu vyhledáváme příjemné teplo sálající z kamen. Směsice činností
„obecních“ je pestrá a některé z aktivit jsou výraznější,
dlouhodobější, jiné zase krátkodobé, ale důležité. Zkusím zmínit některé z těch podstatných.
V druhém pololetí letošního roku jsme realizovali
dva z projektů, které jsme připravili pro dotační řízení,
v nichž jsme uspěli. Velkou radost přináší oprava dětského hřiště v mateřské škole. Obec získala příspěvek
na nové herní prvky a úpravu povrchu. Ve školce je tak
nová herní sestava ze dřeva, která má kromě zábavy
dětí napomáhat rozvoji jejich pohybových schopností.
Tento komplex je doplněn drobnými herními prvky
jako třeba zvonkohra. Při rekonstrukci došlo i na opravu zdí a dlažby na celém dvoře.
Druhým z úspěšných finančně podpořených projektů je doplnění krajinné zeleně v katastru Velehradu. V podzimních dnech byla na horizontu nad Hájem
doplněna hrana lesa o zhruba šest set metrů dlouhou
řadu stromů a keřů. Větrolam se skládá z dubů, javorů, lip či hrušní, které doplňují pásy dřínů, kalin nebo
brslenů. Doufejme, že novému krajinotvornému prvku
se bude dařit a kolem pásu vzrostlých stromů se budou
procházet dospělé děti, které jsou teď ještě ve školce!
Při několika dobrovolnických výsadbách se v průběhu loňského a letošního roku proměnily kousky veřejného prostoru, který přes léto doslova rozkvetl. Zadali
jsme zpracování komplexního projektu na doplnění
veřejné zeleně na pozemcích obce. Tento projekt byl
veřejně projednán, vznesené připomínky od občanů
byly do něj zapracovány a následně jsme zpracovali
žádost o finanční dotaci na jeho realizaci. S potěšením mohu konstatovat, že před několika týdny jsme
obdrželi zprávu o přiznání této dotace. Na začátku
roku přichystáme výběrové řízení na firmu, která bude
celý projekt realizovat. Výsadby stromů se budou týkat
například prostoru u Stojanova a turistického centra,
zelené plochy v ulici Buchlovská nebo břehu potoka
u hájenek pod Hájem.
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Projekt, který se každým dnem rozšiřuje o další detaily a hledají se řešení jednotlivých úskalí, je projekt
kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku. I tento
projekt byl ve své počáteční fázi veřejně projednáván
a s jednotlivými vlastníky domů budou řešeny jednotlivé přípojky. Na vybudování kanalizace jsme se rozhodli
nežádat o finanční dotaci z několika důvodů, mezi něž
například patří stanovené striktní podmínky, které by
vedly k navýšení ceny stočného a rozdělení cen za stočné v obci, nejistota přiznání dotace a s tím související
časové prodlevy. Jeden z faktorů vyplynul i z majetkového rozložení stávajících a nových stok – 60 % obce
Velehrad a 40 % SVK, a.s.. Při opakovaných jednáních
s vedením společnosti jsme dospěli k variantě společné
investice – každý bude hradit část kanalizace, kterou
má nebo bude mít nově v majetku. Projekční přípravy jsou v plné proudu tak, aby co nejdřív mohlo začít
stavební řízení a následně soutěž dodavatelů. Samotná
stavba by měla pravděpodobně začít v srpnu 2017.
Obec spolu s TJ Velehrad nachystala další velký projekt a s tím související žádost o dotaci z ministerstva
školství na rekonstrukci fotbalového hřiště. Znovu
se pokoušíme získat peníze na financování náročné
stavby, která souvisí s rozšířením stávajícího nevyhovujícího hřiště. Výsledek dotačního řízení nelze samozřejmě předvídat. Co už jasné je, že při případném
neúspěchu se budeme snažit zlepšit alespoň povrch
stávajícího hřiště. Chystáme proto variantu zavlažování z nově budované studny, která by měla dodat vodu
pro zlepšení stavu trávníku.
Z drobnějších připravovaných věcí mohu zmínit
opravu obecního rozhlasu a jeho rozšíření, tak aby
hlášení bylo slyšet ve všech domech. Pokud má někdo
problém se slyšitelností hlášení rozhlasu, sdělte nám
to prosím co nejdřív na obecní úřad. Připravujeme pasport veřejného osvětlení, který dovolí postupně rekonstruovat některá svítidla i stožáry.
Investice do oprav čekají obec Velehrad i v případě mostů přes Salašku mezi Velehradem a Salašem.
Na základě jednání, k němuž jsme přizvali Arcibiskupství olomoucké a Lesní družstvo Tupesy – Zlechov, s nimiž jsme uzavřeli memorandum o společném třetinovém vzetí do majetku, opravách a údržbě zmíněných
tří mostů.

prosinec 2016
Do menších, ale důležitých úprav a oprav je jistě
vhodné zmínit novou plochu pro úřední desku a vývěsní plochu v centru nebo třeba pořízení nových laviček rozmístěných po obci. Kromě doplňování laviček
jsme se věnovali i doplnění stromů podél cyklostezek
na Staré Město i směrem na Tupesy. Kromě nich byly
dobrovolnicky vysazeny i ovocné stromy do mezí nad
Hájem, které doplňují již zmíněný větrolam.
Intenzivně jednáme se Zlínským krajem, jeho bývalými i současnými představiteli o využití opuštěné
budovy bývalého ústavu sociální péče Salašská. Břímě, které leží na bedrech Zlínského kraje, dosud není
vyřešeno, ale snažíme se spolu s dalšími subjekty připravovat možnosti využití tohoto objektu a to jak pro
chráněné bydlení pro seniory, tak třeba pro výstavbu
startovacích bytů pro mladé rodiny.
Otázkou rozšíření nabídek pro bydlení se zabýváme
i v samotné budově obecního úřadu, kde jsme nechali
vytvořit studii využití podkroví pro výstavbu několika
menších bytových jednotek. Stejně tak je připravena
studie využití budovy bývalých obecních veřejných
záchodů pro zřízení chráněné kavárny, která by mohla fungovat jako místo prolínání života místních, tedy
i klientů sociálních ústavů a turistů či poutníků.
V podzimních dnech se v turistickém centru sešlo
přes dvacet lidí, kteří společně pracovali na možné
podobě parku, který by mohl být vytvořen na zelené ploše kolem turistického centra. Vytvořený záměr
bude sloužit jako podklad pro architektonickou soutěž
na projekt tohoto veřejného prostoru v centru obce. Zároveň jednáme s Arcibiskupstvím olomouckým o směně zhruba jedné třetiny této plochy do vlastnictví obce,
aby se mohly začít řešit reálné možnosti úpravy tohoto
prostoru.
Dostali jsme se k turistickému centru, které v letošním roce dostalo další naplnění. Kromě stále se rozšiřujícího počtu pronájmů společenského sálu pro svatby,
oslavy a semináře, máme velkou radost z výstav, které zde nyní můžeme my i turisté zhlédnout. Výstava
Otmara Olivy je stále více navštěvovaná a informace
o ní se objevují i v celostátních časopisech a magazínech. O listopadovém státním svátku jsme slavnostně
otevřeli domáckou výstavu v prvním patře s příhodným
názvem „U nás na Velehradě“. Máme velkou radost
z toho, že se podařilo celou výstavu připomínající jednotlivá témata každodenního i svátečního chodu naší
obce uspořádat. Díky Vám všem, kteří jste propůjčili
na výstavu jakýkoliv z předmětů! Bez nadšení pro doslova „naši“ výstavu by to nešlo. Současná podoba
výstavy umožňuje dětem objevit podobu životů, které
už neznají a rodičům či prarodičům zase zavzpomínat
na to, jak se tehdy žilo. V návaznosti s výstavou jsme
připravili pro nadcházející rok stolní kalendář se současnou a historickou podobou různých míst Velehradu.
Turistické centrum bylo také místem, kde se uskutečnila tradiční beseda se seniory, vyšel a končil tady
dětský lampionový průvod, kterého se i za nepříznivého počasí zúčastnily desítky dětí. V pěkné tradici zde

pokračovalo uspořádání školního „Děckého“ jarmarku
a vystoupení, stejně jako obecního vánočního jarmarku.
Možná tradicí se stane i podzimní výlet do Terchové.
Letos o zářijovém státním svátku se uspořádal obecní
jednodenní zájezd pro všechny zájemce o poznání přírodních krás naší partnerské obce. Okolo sedmdesáti
výletníků z Velehradu prožilo v terchovské krajině příjemný den, podobně jako děti z velehradské školy, které
se za dětmi z terchovské školy vypravily jen o pár dní
dříve.
Jedné z drobných novinek, které si můžeme užít
jen v tomto vánočním čase, je nové osvětlení velehradského vánočního stromu. Svítí na něm záplava malých
světýlek. Rád bych Vám všem do nového roku popřál
kromě dostatku zdraví a spokojenosti, také to, aby alespoň jedno ze světýlek velehradského vánočního stromu v sobě skrývalo splnění Vašeho vánočního přání!
Vše dobré Vám přeje
Aleš Mergental, starosta obce Velehrad

Nové hřiště v Mateřské školce

Projednání záměru parku kolem turistického centra

Větrolam nad hájem
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Mateřská škola
„Co může být krásnějšího nežli dětské oči? Jako potůček se lesknou, jako hvězdy v noci.“

P

řes den v nich zase svítí
sluníčka a ty nám rozsvítí každý den v naší mateřské
škole. 71 dětí nám dělá radost
při naší práci a my se snažíme,
aby se děti do školky těšily. V letošním školním roce
měly děti překvapení od zřizovatele mateřské školy
v podobě dětského hřiště na školním dvoře.
Děti se vyžívají na horolezecké stěně, lozí na pavučině a ani houpačky a skluzavka nechybí.
V říjnu přišly za námi děti z první třídy ZŠ, pohrály
si s našimi dětmi na školním dvoře a každý pak předal
kamarádovi očekávaný slabikář.
Také jsme s dětmi navštívili archeoskanzen, kde
byl program s dravými ptáky. Radost a úsměv na tváři
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dětem přinesla muzikoterapie, při které si děti zabubnovaly, zazpívaly a zatančily.
V listopadu jsme byli se všemi dětmi v Uherském
Hradišti na loutkovém divadle, které se dětem líbilo.
Některé děti navštěvují zájmové kroužky – výtvarný
a hudební, všichni předškoláci pak kroužek „Angličtina
hrou“.
Příchod nejhezčích svátků v roce si užíváme nejvíc. Pečeme cukroví, zpíváme, tančíme a na Ježíška
a vánoční nadílku se těšíme.
Přejeme Vám všem příjemné prožití Vánočních
svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Renata Hlavsová

prosinec 2016
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Vánoční strom v Základní škole Velehrad

V

hale naší školy stává každoročně krásný
vánoční strom. Omamná vůně smůly a jehličí prostupuje všemi prostory a přispívá ke slavnostní atmosféře. Náš strom bývá ozdobený světýlky, baňkami a ...malými balíčky. Vyráběly je naše
děti a v každém z nich je uschována nějaká příjemná
chvilka, kterou jsme spolu v průběhu školního roku
prožili. Pojďme se tedy podívat, co skrývají...
První balíček rozbalili naši noví žáčci. Dvacet prvňáčků v září poprvé usedlo do školních lavic. Z celého
srdce jim přejeme, aby je poznávání a objevování
nových věcí těšilo a aby byly jejich cesty vždy přímé
a bezpečné.
Druhý z dárečků byl určen pro naše starší děti.
Habsburská Vídeň nás okouzlila svou atmosférou.
Navštívili jsme zámek Schönbrunn, Hofburg i zábavní park Prater, jehož atrakce jsou určeny jen pro ty
nejotrlejší.

Neméně nadšeni jsme se vrátili z návštěvy naší družební obce Terchová. Tamější školáci nám připravili
nesmírně milé uvítání a doprovodili nás i na vrchol
Kriváně. Doufáme, že naše kamarády ze Slovenska
uvidíme co nejdříve u nás ve škole a budeme jim moci
jejich pohostinnost oplatit.

Další z dárečků byl určen pro malé i větší gurmány. V září nás navštívil kuchař firmy Podravka,
pan Diavka, který pro nás uvařil oběd. Když se pak
objevil u stolu, oděn do bělostné kuchařské uniformy
a vysoké čepice, ocitli jsme se v restauraci, která má
přinejmenším jednu „michelinskou“ hvězdu.
Říci o čtvrtém z balíčků, že jsme jej rozbalili, není
asi to správné slovo. Spíše jsme jej sesbírali. Je veliký,

obrovský. Váží celkem 14 760 kg a je celý z papíru.
V soutěži o to, která škola vytvoří balík největší (tedy
sesbírá největší množství papíru), jsme díky němu
v početné konkurenci získali třetí místo.
S odhalením tajemství, která skrýval další balíček,
nám pomohl pan Otmar Oliva. Společně jsme všichni
zhlédli výstavu „Příběh sochy“ a průvodní slovo, kterým autor prohlídku doplnil, bylo pro děti i dospělé
nesmírně zajímavé.
Šestý dárek jsme s radostí věnovali hasičům
a důchodcům. Vybraní žáci secvičili pásmo básní
a písní, kterým snad obohatili program společného
setkání a potěšili všechny zúčastněné.
V pořadí sedmý z balíčků skrývá ...ptačí budky.
Díky finanční podpoře Lesů ČR i Obecního úřadu Velehrad můžeme v rámci technické výchovy dokončit dřevěné budky pro ptáčky. Ty budou posléze rozmístěny
v různých lokalitách naší obce a snad malé zpěváčky
brzy přilákají.
Následující dáreček si rozbalili žáci vyšších ročníků. Na osmáky čekala beseda s tvůrcem komiksů,
panem Danielem Vydrou. Děti si o komiksu povídaly,
poté jej vytvářely a zdramatizovaly. Zkušenost jistě
zúročíme v hodinách slohu.
Šesťáci se poté v knihovně setkali s ilustrátorkou
dětských knih, paní Vydrovou. Hovořili spolu o knihách, tvorbě ilustrací, volbě techniky a spoustě dalších
zajímavých věcí.
Devátý dárek nám přinesl Mikuláš a jeho družina.
Andělé si tentokrát připravili pásmo básní, které sami
vytvořili, i spoustu vtipných úkolů, které děti mohly
plnit. Největší úspěch měl jednoznačně Star Dance
s čertem, těžko říci, kdo se při něm zapotil víc.

Pomalu se blížíme k vrcholku, kde už nevisí balíček, ale balík. Pro rodiče a občany naší vesnice jsme
připravili jarmark a vánoční besídku. Na jarmarku
jsme prodávali výrobky, které jsme buďto vytvořili
sami, nebo nám s nimi pomohli naši rodiče. Z výtěžku bude uhrazeno školné pro naši adoptivní dceru
Brigitu Nazareth.
Vánoční besídka je pak vždy takovou „třešničkou
na dortu“. Vydali jsme ze sebe maximum a pevně doufáme, že jsme pomohli vytvořit příjemnou adventní
atmosféru.
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Poslední z balíčků skrývá úspěchy našich žáků.
Mezi ně patří vítězství Šimona Mergentala v atletickém čtyřboji, první místo žáků 1. stupně na turnaji
Mikroregionu Buchlov v přehazované, či titul mistrů České republiky v branně-technických sportech,
který patří Karolíně Burešové a Petru Pelikánovi.
Vypadá to, že jsme všechny dárky již rozbalili. My
však – stejně jako děti - pevně doufáme, že si pro nás
Ježíšek ještě nějaké schoval. Snad nám v nich skryl
spoustu radosti, krásných zážitků a nových objevů,
snad nám s jejich hledáním pomůže.
Společně s celým pedagogickým sborem základní
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školy Vám přeji pokojné a požehnané Vánoce a vše
dobré do nového roku 2017. Dovolte, abych se s Vámi
rozloučila slovy jednoho z významných mužů dnešního světa, papeže Františka II.:
„Chceme – li vstoupit do betlémské jeskyně, kde
se narodil Ježíšek, je třeba se sklonit. Skloň se tedy,
odlož veškerou přetvářku, neboj se pokory, neboj
se mírnosti. Naslouchej tedy druhým, žij s nimi, buď
pokorný a chovej se mírně, abys poznal hodnotu svou
i druhých.“
Za pedagogický sbor ZŠ Velehrad
Mgr. Tereza Kovaříková

Do knihovny pro knížku i pro zábavu
Naši milí čtenáři a sousedé,
jsme moc rádi, že si nacházíte cestu k nám do knihovny. Tento příspěvek nabízí malou bilanci toho,
co jsme spolu poslední půlrok v knihovně zažili
a co knihovna nabízí pro ty, kdo se zatím osobně
nezastavili.
Ve velehradské knihovně najdete přes 4 tisíce svazků nejrůznějších žánrů, především beletrie. V tomto
roce jsme kromě románů nakoupili tituly z oblasti
psychologie a osobnostního růstu a zejména nové
knihy pro dětské a mladistvé čtenáře. Několikrát
ročně obměňujeme asi stovku titulů z výměnného
fondu knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana.
V říjnu jsme rozjeli pravidelný klub deskových
her. Zakoupili jsme oblíbené stolní hry jako Osadníci
z Katanu, Bang! a další. Speciálně máme pro herní
nadšence vyhrazen první knihovnický čtvrtek v měsíci – můžete si však přijít zahrát kdykoliv v otvírací
době knihovny.
Další z pravidelných aktivit jsou tvořivé dílničky. V říjnu to bylo korálkování. Pohádkový svět
blyštivých korálků přilákal děti i maminky - vyrobili
si korálkového andílka. Možná bude podobný zdobit
nejeden velehradský stromeček.
V listopadu jsme využili pěkného počasí a zahráli
si s dětmi stopovací hru v našem hájku. Na přírodovědné procházky a hry v lese se můžete těšit i příští
rok.

Knihovna - to jsou především knihy - čtení, listování nebo poslouchání. Proto zařazujeme autorké
večery. V listopadu jsme strávili příjemný podvečer
ve společnosti Juraje Jordána Dovaly. Tento biskup
Církve československé husitské je nejen kněz, ale
také autor knih i písní a vtipný vypravěč. Pro velmi
kladné ohlasy zvažujeme další pozvání.
Prosinec je v knihovně časem bilancování a plánování. Ve spolupráci s našimi metodičkami z Uherského Hradiště provádíme revizi knih, vybíráme nové
tituly a zapojili jsme se také do projektu Ministerstva
kultury o koupi nového počítače a dataprojektoru
- v případě úspěchu bude knihovna samostatně vybavena technikou pro nejrůznější kulturní i vzdělávací
besedy a přednášky.
Nezapomeňme na provozní záležitosti. Pro ty, kdo
k nám ještě nechodí, je tu stále možnost se do knihovny registrovat. Příjemným faktem pro naše občany
je, že registrace i půjčování knih je zdarma. Knihy
se půjčují na 1 měsíc s možností prodloužení. Touto
cestou prosím čtenáře, aby vrátili své vypůjčené
knihy, které jim leží doma několik měsíců. Tyto „červené seznamy“ dělají naší knihovně špatnou vizitku
v knihovnických statistikách, které musíme vyplňovat a jsou celonárodně pravidelně kontrolovány. Když
už přijdete, jistě objevíte, že stojí za to půjčit si i jiné
tituly:-) Díky za vstřícnost!
Pokud máte jakýkoliv dotaz, tip, návrh či přání
týkající se knihovny, pište na: knihovna.velehrad@
seznam.cz, sledujte naše stránky www.velehrad.
knihovna.cz nebo se zastavte ve čtvrtek v 16-18 hodin
či na některé z akcí. V novém roce chystáme besedu
o rumunském Banátu, přednášku o tajemných
místech a historii Moravy z dílny Českého rozhlasu
a samozřejmě tvořivé rukodělné dílničky a sousedská setkání nad oblíbenými knihami a šálkem
dobrého čaje. Jste zváni a těšíme se na Vás!
Přejeme Vám krásné Vánoce a radostné vykročení
do nového roku 2017!
Vaše knihovnice
Veronika Mergentalová a Eva Petrželková
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Stojanovo gymnázium

S

tojanovo gymnázium vstoupilo do nového školního roku „naplno“ – poprvé naplněné na maximum
svojí kapacity. Celá škola žila přípravami na významné 100. výročí od založení jezuitského Misijního
ústavu na Velehradě, na jehož působení Stojanovo
gymnázium ve své novodobé historii navazuje.
U příležitosti tohoto výročí si škola nadělila vzácný dárek – podařilo se nám dokončit novou studentskou kapli sv. Kříže, která byla 12. září při
slavnostní mši svaté požehnána biskupem Josefem
Hrdličkou. Kaple svým charakterem připomíná cisterciáckou kapitulní síň. O její výslednou uměleckou
podobu se zasloužil zejména akademický malíř
Milivoj Husák, autor čelního obrazu s tématem
kříže. „Významovým a optickým centrem obrazu je
zlatý svatostánek se Vzkříšeným: který smrt a tmu
nese na sobě a vytváří základ nehmotnému, světelnému kříži na ploše obrazu. Umělé osvětlení – vnitřní
i vnější – umožňuje v toku liturgického roku zvýraznit
důležitá témata té které doby a měnit výraz a atmosféru kaple v plynoucím čase a světle,“ jak při obřadu
žehnání vysvětlil samotný M. Husák. V kamenném
obětním stole jsou uloženy ostatky sv. Jana Pavla II.,
které jsme dostali darem od krakovského arcibiskupa Stanisława Dziwisze.
Samotné oslavy 100. výročí vypukly 15. září a jejich
vrcholem byl koncert Pěveckého sboru Stojanova
gymnázia a Hradišťanu Jiřího Pavlici ve velehradské bazilice, který byl strhujícím zážitkem pro více
než čtyři stovky posluchačů z řad rodičů a přátel
školy. Úžasná atmosféra panovala i na následném
agapé, které bylo pro všechny návštěvníky koncertu
připraveno na Rajském dvoře v prostorách Stojanova
gymnázia. Oslavy byly završeny následující den mší
sv. slouženou ve velehradské bazilice Mons. Janem
Graubnerem a předními představiteli jezuitského
řádu.
Novinkou na Stojanově gymnáziu je zřízení
pobočky hudební školy přímo v budově školy, které
se podařilo díky spolupráci se ZUŠ Uherské Hradiště.
Vyučuje se zde hře na klavír, flétnu, housle a také
varhany. Hře na hudební nástroj se zde učí nejen
studenti gymnázia, ale také někteří žáci velehradské
základní školy.
V průběhu října se na půdě naší školy sešly
pedagogické sbory všech tří gymnázií zřizovaných
Arcibiskupstvím olomouckým, aby prohloubily vzájemnou spolupráci a sdílely specifika církevních
škol. Hlavními hosty na tomto setkání byli o. arcibiskup Jan Graubner, biskupský delegát pro pastoraci
P. Petr Bulvas, vedoucí centra pro školy Mgr. Zdislava Vyvozilová a PaedDr. Olga Križová. Jako velmi
přínosné hodnotili přítomní pedagogové setkání
v oborových pracovních skupinách, kde si navzájem
předávali své zkušenosti z praxe. Celou akci prováze-

la přátelská atmosféra a došlo k navázání či obnovení
mnoha pracovních i přátelských kontaktů.
Že to na škole opravdu žije, jste mohli poznat
v polovině listopadu, kdy SGV pořádalo již 6. ročník Festivalu duchovní hudby, tentokrát s rekordní
účastí osmi pěveckých sborů církevních gymnázií z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska
a Anglie. Strhujícím zážitkem byl koncert tří stovek
studentů, který se konal v sobotu 12. 11. od 15:00
ve velehradské bazilice. Festivalový program byl
završen v neděli společným zpěvem v olomoucké
katedrále při slavnostní bohoslužbě k uzavření Svaté
brány.
Na konci listopadu nás v rámci dnů otevřených
dveří navštívila řada deváťáků v doprovodu svých
rodičů a kamarádů. Těšíme se na setkání s nimi na přípravných kurzech na přijímací zkoušky na zkouškách
samotných.
Snažíme se stále zlepšovat také materiální podmínky školy, a proto se zapojujeme do různých projektů.
V těchto dnech čekáme na konečné rozhodnutí,
zda Stojanovo gymnázium získá finanční prostředky
z IROP na další stavební úpravy, díky nimž by škola
získala několik nových multifunkčních prostor, které
by sloužily nejen žákům, ale i veřejnosti.
Máme velkou radost ze všeho, co se už v tomto školním roce podařilo a s nadějí se díváme i do budoucnosti. Všem čtenářům Velehradského zpravodaje přejeme pokojné Vánoce a úspěšný start do nového roku.
Vedení Stojanova gymnázia, Velehrad
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Dům dětí a mládeže Šikula

K

roužky Domu dětí a mládeže Šikula Uherské
Hradiště probíhají v naší vesnici již několik let,
stávají se tak dobrou tradicí, která je každoročně
zakončena v podobě letního tábora v prostorách
budovy ZŠ Velehrad. Tak tomu bylo i letos, kde
proběhl tábor pod vedením Johany Zůbkové,
Doroty Gajdošové a Aničky Kremplové pro 20 dětí
s dobrodružným názvem „Zlatokopové“.
Rodiče mají každý rok větší zájem o smysluplné
využití volného času pro svoje děti, protože chtějí,
aby se naučily víc než ve škole a bylo o ně postaráno,
když jsou v zaměstnání. Pravidelně proto již několik

let nabízíme kroužky sportovní gymnastiky pod
vedením Martiny Vlčkové. Cílem je naučit děti
nejen základům sportovní gymnastiky a sportovní
přípravy, ale i píli, soustředěnosti, ochoty překonávat
překážky, brát sport jako zábavu, ale i vést k vlastní
zodpovědnosti. Dále velký zájem je o hru na kytaru,
letos poprvé pod vedením Davida Proseckého. David
svým svěřencům předává své znalosti z oblasti
vybrnkávání, nácvik akordů, hraní ve skupinkách.
Učí se od jednoduchých skladeb až po ty složitější.
Schází se pravidelně v několika hodinách v prostorách
Obecního úřadu Velehrad. Velký zájem byl letos
o výtvarný kroužek pod vedením Martiny Dörrové,
která musela otevřít další hodinu pro děti z mateřské
i základní školy. Teď pracují již ve čtyřech skupinkách.
Při zkoumání, experimentování a objevování
různých materiálů rozvíjí svou tvořivost, fantazii
a hledají si vlastní kreativní pojetí světa. Seznamují
se s různými výtvarnými technikami a postupy. Učí
se tak smyslovému vnímání světa, ve kterém žijí.
Nově jsme také letos na žádost rodičů otevřeli
kroužek balet pro děti z mateřské školy. Děvčátka
se setkávají pravidelně s Aničkou Kremplovou
v Turistickém centru. Učí se vnímat rytmus a cítit
hudbu, ale také jednotlivé základní pozice, kroky
a drobné choreografie. Rozvíjí tak ladnost pohybu
a správné držení těla.
Naše kroužky navštěvuje více než 70 dětí. Jim
i jejich rodinám přejeme hodně radosti, zdraví, štěstí
i pohody v novém roce 2017.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula
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Z roku milosrdenství do roku Fatimy

J

ak jsme všichni, milí velehraďané, zachytili, papež
František v neděli Krista Krále uzavřel svatou
bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a tím byl
ukončen svatý rok milosrdenství. Týden předtím,
v neděli 13. listopadu, se uzavřely všechny ostatní
brány milosrdenství otevřené v jednotlivých diecézích na místech, které určili biskupové. Tak se stalo
i u nás na Velehradě. Zájem o projití svatou branou
byl veliký. Přicházeli jednotlivci, ale i celé skupiny,
mladí i staří. Napočítali jsme na stotisíc těch, kteří
doputovali ke svaté bráně a jí prošli. Celkově bylo
znatelné, že poutníků na Velehradě přibylo. Dokumentuje to i záznam počítadel na vchodech do baziliky, který 1. 12. 2016 vykazuje souhrnné číslo 255 000
vstupů. Velehrad je přitažlivý. A myslím, že to musí
těšit každého obyvatele této obce. Která obec s tisícovkou obyvatel se může pochlubit takovou návštěvností? Bezesporu je to tím, že Velehrad je znám u nás
i ve světě tím, že jde o místo spojené s důležitými
prvky naší historie, a že zde stojí nádherná bazilika,
kterou se nám daří i s jejím okolím udržovat v krásném stavu. Jsme rádi, že vedení obce v čele s panem
starostou tuto skutečnost vnímá a také okolí poutního
areálu i celého Velehradu uvádí do stále větší krásy.
Naším cílem je, aby se lidé, kteří sem přicházejí, cítili
vítáni a byli duchovně občerstveni a povzbuzeni na
své cestě životem. Děkuji všem, kteří se snaží takovouto stopu v srdci a mysli našich poutníků a návštěvníků zanechat.
Rok 2017, do kterého vstupujeme, budeme my
křesťané prožívat jako rok Fatimy. Fatima je místo
v Portugalsku, kde se před 100 lety, od května
do října 1917, zjevovala Panna Maria třem dětem.
Prosila je, aby konaly pokání a modlily se růženec za
obrácení hříšníků a odvrácení války. I po sto letech je
tato výzva stále aktuální. Myslíme totiž nejen na sebe,
ale na celý svět. Kolik je násilí, zla a podvodů? Kolik
surovosti a bezohlednosti? Papež nám stále připomíná, že se máme dívat kolem sebe a vidět ty zapomenuté, opomíjené, pohrdané, odstrkované, ty, kterým
ubližují nejbližší i společnost, a že se jim máme snažit pomoci. Ne vždy to můžeme dělat fyzicky, modlit
se ale můžeme vždycky. Modlitba pomáhá vyvažovat
hříchy světa. Že válka je skutečnost na některých

místech naší planety až příliš reálně přítomná, vidíme denně ve sdělovacích prostředcích. Kromě této
otevřené války se na světě vede ještě skrytá válka:
hybridní a terorismu. Tyto ohrožují každý kout naší
planety. Víme, že teroristům není nic svaté a že jejich
násilí se může kdykoliv objevit v těsné blízkosti
i každého z nás. Tato skutečnost nás naplňuje obavami a strachem. Modlete se růženec, vybízí Panna
Maria ve Fatimě, modlete se. Modlitbou můžete totiž
mnohé změnit a mnohé těžké věci od sebe odvrátit
Kdo ale dnes věří v sílu modlitby?
Pokud se někdo zajímá o církev šíře, jistě mu neuniklo, že se v říjnu a listopadu konala v Římě Generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova, ze které
vzešel nový generální představený pro náš řád. Je jím
od 14. 10. 2016 P. Arturo Sosa SJ pocházející z Venezuely. Také k nám ale dorazila zpráva, že 26. listopadu tohoto roku zemřel v Bejrútu bývalý generální
představený jezuitů P. Peter-Hans Kolvenbach SJ,
který po sametové revoluci navštívil také Velehrad.
Tak plyne čas a my s tím musíme počítat. V našem
životě stále něco nového přichází, zatímco s jinými
věcmi se musíme loučit. Tak je to i nyní. Končí starý
občanský rok, na jehož konci oslavujeme narození Ježíše Krista a vstoupíme do roku nového. Kéž
ho žijeme jako lidé, kteří dozrávají pro nebe.
Přeji vám požehnané Vánoce a celý nový rok.
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

So 24.12.

9:00 | 24:00

-

-

Ne 1.1.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:00

8:30

Ne 25.12.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:00

8:30

Po 2.1.

6:30

-

-

Po 26.12.

7:30 | 10:00

7:00

8:30

Út 3.1.

18:00

-

-

Út 27.12.

18:00

-

-

St 4.1.

6:30

-

-

St 28.12.

6:30

-

-

Čt 5.1.

18:00

-

-

Čt 29.12.

18:00

-

-

Pá 6.1.

6:30 | 18:00

16:30

16:30

Pá 30.12.

6:30 | 18:00

6:30

-

-

-

-

-

So 31.12.

9:00 | 17:00 | 23:15

-

-

-

-

-

-
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Velehradský poutní areál žije

P

řed začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolte, abych zde
v krátkosti shrnula především významné okamžiky,
kterými jsme mohli obohatit život velehradského
poutního areálu.
Letošní rok byl ve znamení plnění závazků vyplývajících z jednotlivých projektů, které daly příležitost
k obnově Velehradu zejména po stavební stránce.
Naším úkolem je nyní přivádět v život jednotlivé
památky a objekty, které byly takto zrekonstruovány
či nově zbudovány.
Na úvod bych dala nahlédnout do návštěvnosti
poutního místa. Jistě jste mohli sami zaznamenat,
že život na Velehradě v letošním roce tepal víc než
jindy. Například v kostele Zjevení Páně (Cyrilce),
která byla přístupná od května do září, jste mohli
vidět výstavy s názvem Ikona - okno do nebe a Volím
si Sofii, pojednávající o životě sv. Cyrila a Metoděje,
obě výstavy zhlédlo 17 899 návštěvníků. Velký nárůst
jsme zaznamenali u podzemí baziliky s lapidáriem.
Těmito prostory v letošním roce prošlo přes 17 tisíc
zájemců. Také infocentrum navštívilo přes 40 tisíc
lidí. Nejvíce poutníků samozřejmě prošlo bazilikou. Těchto bylo více než 340 000. Zvýšenou návštěvnost jsme mohli vnímat hlavně v druhé polovině července, kdy se na Velehradě zastavovaly výpravy mířící
na setkání křesťanské mládeže do Krakova.
Díky spolupráci s Národním památkovým ústavem jsme mohli po tři měsíce hostit na Velehradě
stážistku Elwen z Bretaně. Hodně nám pomohla
s přípravou propagačních a orientačních textů pro
francouzsky hovořící návštěvníky a v rozhlasovém studiu namluvila francouzskou verzi našeho
audioprůvodce. Z uplynulých akcí asistovala například při organizaci loutkového koncertu v rámci Dne
otevřených zahrad.
Poutní areál se zapojil také do oslav karlovského
jubilea, které jsme započali vernisáží obrazů nakreslených dětmi z Hnutí Stonožka. Přednáška P. M.
Altrichtera SJ Duchovní profil Karla IV. byla určena
především dospělým posluchačům a barvitě přiblížila
osobnost tohoto proslulého panovníka. O malé pouti
jsme pokračovali přednáškou na téma Karel IV. -

potomek i předek světců. Vyvrcholením karlovského
výročí byl koncert pěveckého seskupení Schola
Gregoriana Pragensis.
Z dalších hodnotných akcí můžeme připomenout
cyklus velehradských filmových seminářů či cyklus varhanních koncertů, které si již našly své stálé
návštěvníky. Díky těmto akcím na Velehrad přijíždějí
interpreti klasické hudby či filmoví badatelé a lektoři.
Za zmínku stojí návštěva významného slovenského
režiséra Dušana Hanáka, který byl hostem Dnů
slovanské kultury. Beseda s tvůrcem proběhla v sálu
kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Filmové semináře tam
budou jednou měsíčně mimo letní sezónu probíhat
i v příštím roce.
Velehrad byl také cílem mnoha poutí. Kromě
národní cyrilometodějské pouti s bohatým programem proběhl již XVI. ročník hvězdicové a VII. Svatováclavská pouť. Nově bylo pořádáno Cyrilometodějské putování Slováckem, které mělo naučně duchovní charakter s poznávacími zastávkami
na trase Sadská výšina sv. Metoděje – Staré Město
- Velehrad
Řada akcí proběhla z iniciativy Matice velehradské. V předjaří to byly například přednášky s tematikou historických pohlednic Velehradu anových archeologických nálezů. Pro rodiny s dětmi byl připraven
během srpnové matiční pouti program s divadelním
představením. Ke konci prázdnin bylo možné prožít již
10. ročník hudebního festivalu Šroubek s předním
českým kytaristou Vladimírem Václavkem a skupinami
Ponk Trio a Hukl. Nejúspěšnější akcí byla mezinárodní výstava mešních a košer vín – Cisterciácká pečeť,
která se stala již stálicí podzimního programu.
V srpnu jsme na Velehradě přivítali skupinu
výtvarnic v rámci malířského sympozia nazvaného
Velehradský experiment a na konci prázdnin premiérově proběhl Kurz psaní Ikon. Ve Velehradském
domě sv. C. a M. se uskutečnilo také několik besed se
zajímavými hosty. Jednou z nich byla beseda o katolickém básníku Karlu Vysloužilovi, kde byl hostem
dramatik Milan Uhde. Posluchačsky poutavá byla
také audio prezentace biblických příběhů „Žalmy
– David a jeho blues“. Také závěr roku a nadcházející adventní čas byl prostorem pro tradiční adventní
duchovní obnovu i program pro školy a rodiny s dětmi
Ten vánoční čas odehrávající se v prostorách expozice
Bible pro malé i velké. O Vánocích se můžeme ještě
těšit na tradiční Svatoštěpánský koncert a koncert
VUS Ondráš Neseme Vám tu novinu.
Bližší informace o plánovaných aktivitách naleznete na našich webových stránkách www.velehradinfo.
cz i facebookovém profilu Poutní areál Velehrad.
Za celý kolektiv pracovníků poutního areálu Vám
přeji požehnané a radostné Vánoce i nový rok.
Bc. Petra Číhalová
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Farnost Velehrad

Tábor pro mladší cvrčky - Velký Újezd 2016

N

áš farní tábor pro mladší cvrčky letos proběhl ve
farnosti Velký Újezd u Olomouce. Tradiční součástí byla mše svatá, kterou nám odsloužil otec Petr.
Cvrčky po dobu celého týdne navštěvoval Malý princ,
se kterým cestovali na různé planety v galaxii.
Než však Malý princ mezi nás přišel, tak bylo nutné
se nejdříve navzájem seznámit. Po seznámení se odehrála kultovní scéna s letcem, Malý princ ho prosil,
aby mu nakreslil beránka, což bylo úkolem i dětí, které
si beránka nakreslily a poté mu dávaly pěkné vlastnosti,
které mají i ony. Neděli jsme začali klasicky mší svatou
ve farním kostele sv. Jakuba Staršího a následovala hra
s baobaby, které se nesměly dostat na planetu Malého
prince. Další známou scénou byla scéna s květinou,
aby se děti uměly postarat o všechno živé včetně sebe,
museli projít Cvrčíkem Ranhojičem.
Další dny nás Malý princ zavedl například na planetu Krále, kde se děti ocitly v jeho službách, jako jeho
ministři, dále na planetu Domýšlivce, který si poručil
navrhnout ten nejlepší klobouk a pak si nebyl schopen
vybrat, protože děti vytvořily opravdu moderní a originální kousky. Asi jednou z nejzábavnějších planet,
kterou jsme s dětmi navštívili, byla planeta, kde dominoval Pijan. V rámci jeho planety jsme připravili hru,
kde děti měly zavázané oči a musely po zvucích, které
vydávali vedoucí, jít s nabitou vodní pistolí a vystřelit
na vedoucího. V případě, že se trefil, získal bod. Na planetě vlivného byznysmena zase pomáhaly najít správné pořadí čísel. Zeměpisec vzal děti na procházku po
své planetě, nejdříve jim však rozdal deníky, kam měly

nakreslit a zapsat či zmapovat terén a nejvzácnější květiny či zvířata, která po cestě našly a viděly.
I když nám počasí letos moc nepřálo, tak dětem
se podařilo najít a zachránit věrnou kamarádku Malého
prince – lišku, její záchrana nebyla ovšem jednoduchá,
děti musely projít deseti složitými úkoly, aby ji vysvobodily. Letošní rok byla pro děti další zkušeností stezka
odvahy, která vedla zákoutími Velkého Újezdu, v pozdních hodinách, ale děti to neodradilo a většina, i když
někteří s menšími obtížemi, to zvládla. Pátek byl pro
nás předposledním dnem a Malý princ se opět setkal
s letcem a poté děti Malý princ uvedl do síně odměn,
kde si mohly vybrat, co chtěly. Tradičně patřil páteční
večer zábavě, děti vydržely tančit na různorodé hity
napříč desetiletími. V rámci tábora jsme mohli navštívit
i hrobku pod kostelem, kde jsou uloženi urození členové rodu Podstatzkých – Lichtensteinů.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat především
rodičům, kteří do nás vložili svou důvěru a svěřili nám
své děti, kterých, doufáme, zase na příští rok přibude,
dále všem, kteří nás a náš tábor podporují, především
Římskokatolické farnosti Velehrad, obci Velehrad, obci
Modrá a obci Tupesy a nemohla bych zapomenout ani
na paní kuchařku a jejího manžela, kteří se o nás starali a bez jejichž jídla bychom asi časem umřeli hlady,
a to manželům Adéle a Petrovi Ševčíkovým.
A také celému vedoucovskému týmu, včetně zdravotníka, který se o nás po celou dobu hezky staral.
Děkuji.
Kristýna Trňáková

Tábor starších cvrčků - Pačlavice 2016

T

radiční, historicky již dvacátý, farní tábor probíhal letošní prázdniny v Pačlavicích nedaleko Kroměříže, kde jsme spolu s dětmi a mládeží velehradské farnosti strávili krásných devět srpnových dnů.
Téma tábora, které zůstává až do poslední chvíle
utajeno, se nám odkrylo první táborový večer ve
středověké krčmě v Assisi, kde jsme se poprvé mohli
setkat s mladíkem jménem František. Poznat život
svatého Františka z Assisi se ve svatém roce milosrdenství, který vyhlásil papež František, více než
nabízelo, a nutno podotknout, že sám Svatý otec je
nositelem jména tohoto světce. Ač je jméno svatého
Františka známé téměř všem, bylo pro nás velkým
obohacením seznámit se důvěrně s jeho životním
příběhem a prožít si ho svým způsobem s ním.
Mládí si František i s přáteli dokázal patřičně
užít. Poté nás jeho touha a odhodlání stát se rytířem
provedla tvrdým výcvikem a následným nelítostným
bojem proti Perugii, který jsme však prohráli a skončili spolu s Františkem v zajetí. Zde nás poprvé navštívila svatá Klára, která se nebála prokázat milosrdenství uvězněným, jimž přinesla něco k jídlu. Stejně

jako ona, tak i později František po svém postupném
obrácení začal prokazovat skutky milosrdenství svým
bližním a žít skromně v naprosté chudobě. Díky
svému způsobu života získával František stále více
následovníků a my samozřejmě nezůstali pozadu.
Tato skutečnost vedla k nutnosti stanovení určitých
pravidel, které nám později schválil papež Inocenc
III., za kterým jsme se vydali, a tím vznikl nový řád
– františkáni. Nejen tyto události, ale i mnohé další,
napomohly k vytvoření jedinečné atmosféry celého
tábora. Ať to bylo noční hledání ztracené Kláry, spaní
pod širákem, výlet ke kapličce na Jezírku bez jezírka,
setkání Františka s vlkem, dramatické ztvárnění Písně
bratra Slunce nebo samotná Františkova smrt, odvezli
jsme si spoustu silných zážitků, které jen tak z naší
paměti nezmizí a budou nás jistě dlouho provázet
a inspirovat v našem životě.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci celého tábora, za finanční podporu pak
děkujeme zejména Římskokatolické farnosti Velehrad a obcím Velehrad, Modrá a Tupesy.
Kristýna Malíková
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Spi, Jezulátko, spi!
Zas chudých lidí chudé dítě
jen do jesliček uloží tě –
ach kolikrát už lidstvu dáno
a Jidáši vždy zaprodáno,
spi, Jezulátko, spi!
Spi, Jezulátko, spi!
Spi sladce na tom seně holém,
my dech tajíme všichni kolem,
vždyť tobě, věčné pravdy synku,
je také třeba odpočinku,
spi, Jezulátko, spi!
Spi, Jezulátko, spi!
A naber v spánku nové síly,
máš konat ještě mnohou míli:
té cesty lidstva ku spasení,
té ještě dlouho konec není –
spi, Jezulátko, spi!
Spi, Jezulátko, spi!
Za tvé o bratřích naučení
svět vezme tě zas do mučení,
a než se lidstva pouta zdrtí,
je třeba ještě velkých smrtí –
spi, Jezulátko, spi!

Milí velehradští spoluobčané,
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a Boží požehnaní do každého dne nového roku.
Pracovnice a děvčata z CHBCM
s. Václava Dudová

Jan Neruda

Kalendář kulturních akcí na rok 2017
8. 1.
14. 1.
15. 1.
20. 1.

Zvonečkový karneval
Myslivecký ples
Velehradský seminář duchovního
filmu
Reprezentační bál
Stojanova gymnázia

5. 7.

Národní pouť

15. 8.

Pouť Matice velehradské

26. 8.

Hvězdicová pouť

26. 8.

Festival Šroubek

21. 1.

Ples Základní školy

22. 1.

Pouť k Panně Marii,
Matky jednoty křesťanů

28. 1.

Farní ples

18. 2.

Velehradský karneval pro dospělé

22. 4.

Pouť k 7. výročí úmrtí
kardinála Tomáše Špidlíka SJ

13. 5.

Přechod a cyklopřejezd Chřibů

12/2017

Děcký jarmark

Den dětí

12/2017

Vánoční jarmark

Dny lidí dobré vůle

12/2017

Zpívání u vánočního stromu

3. 6.
4. – 5. 7.
4. 7.
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Koncert CM Cifra

Koncert lidí dobré vůle

2. 9.
28. – 30. 9.
29. 9.

Slovácké hody s právem
Svatováclavská pěší pouť
Pouť k 94. výročí úmrtí
A. C. Stojana

18. 10.

Beseda s důchodci

4. 11.

Cisterciácká pečeť

26. 12.

Štěpánský koncert

prosinec 2016

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vincentinum a tradice

J

akmile zazáří první vánoční světla v nákupních centrech a v televizi se objeví první sněžní sobi vezoucí
Santa Klause k rozvážení vánočních dárků koupených
za drahé peníze v lákavých supermarketech, stáváme
se obětmi nákupních a úklidových horeček. Doma i
v zaměstnání musí být všechno hotovo, máme termíny,
čistíme stoly, vyřizujeme vše, co jsme ještě nestihli,
abychom, mnohdy vyčerpáni, dosedli k štědrovečerní
tabuli.
A tak nějak nevidíme to kouzlo, které je spojeno
s vůní tradic a posvátného klidu. Kdo zná náš domov
Vincentinum, ví, že jeho atmosféra a život jeho obyvatel každým rokem poznamenávají tradiční, kouzelné
a nezapomenutelné události, na které se všichni společně těší, a které všichni netrpělivě očekávají. A nejsou
to jenom vánoční svátky. V domově se žije přípravami
na plesovou sezónu, svátky Velikonoc, stavění a kácení máje, slavnosti cyrilometodějské, a také podzimní
„dušičky“ spojené s návštěvami příbuzných a blízkých,
kteří už nejsou mezi námi.
Také činnosti, kterými se obyvatelé Vincentina
ve svém volném čase zabývají, souvisí s ročním obdobím. Sbírají se kočičky, vysazuje zelenina ve skleníku,
sklízí se úroda, chodí plavat na „Živou vodu“, dělají
se ozdoby z dýní, vyrábějí se věnce a betlémky z keramické hlíny a mnoho jiného.
A někdo také na tradice rád vzpomíná. Jeden
z našich obyvatel, pan Jiří Vozár, si například vzpomíná, jak má vypadat správná zabíjačka. Píše…
„Samotná zabíjačka probíhala asi tak: Hospodář
domu si domluvil termín zabíjačky a mohla začít příprava. Bylo zapotřebí koupit špejle, sůl, koření a kalafunu
na paření prasátka. Kysané zelí a hlavně slivovici, které
bylo všude obyčejně dost. Pozvala se nejbližší rodina,
to byly babičky a dědečci. Byla to taková příjemná
slavnost v rodině, s dobrým jídlem, pitím a veselím.
Rodina se tímto více upevňovala a přátelila. Úkolem
babiček a ostatních žen bylo, aby bylo napečeno na ráno
ke snídani, k čaji. Obyčejně se zabíjačka domlouvala
na sobotní ráno, aby se vše důležité stačilo do večera
udělat. Protože jsem sám zabíjačky prováděl, tak mně
starší lidé říkali, že dříve trvala zabíjačka i několik
dnů. Dnes chce mít každý rychle zabijačku hotovou,
a ještě stihnout třeba odpolední směnu v práci. Rád
vzpomínám na dobu mého mládí, kdy jsme se všichni,
kromě prasátka, na chystanou zabíjačku těšili. Ráno
kolem sedmé přišla veledůležitá osoba-pan řezník. Mužská část si dala po štamprli a šlo se na to. Při velkých
mrazech bylo přímo nutné si slivovičku dát. Pak se uvařilo v kotli maso a mohlo se začít hodovat. Nejlibovější
maso se nechalo do tlačenky a horší části se umlely
do jitrniček. Dělal jsem zabíjačku taky v Čechách, kde

se dělala krvavá tlačenka a pekla se buchta do jitrniček, což je pro Moravu nepřípustné, jen na Valašsku
se dává do jelit pohanka. Děti se pak předháněly, komu
ponesou zabíjačku, protože většinou dostaly příspěvek
do pokladničky. Pro některé lidi to bylo vítané živobytí
na několik dnů, či dokonce týdnů. Nosilo se rodině, dále
opuštěným lidem nebo těm, co pomohli při žních nebo
podobných pracích. Rád vzpomínám na tuto pěknou
událost na moravském Slovácku.“
Milí přátelé, konec roku se kvapem blíží. Přeji nám
všem, abychom v tomto nastávajícím kouzelném čase
smíru a vděčnosti nezapomínali na lidi kolem sebe
a díky vzájemnému obdarovávání se byli obdarování
POKOJEM, DOBREM A LÁSKOU.
A do nového roku přejeme nejen mnoho hezkých
vzpomínek, ale také splněných přání a očekávání.
Děkujeme také těm, kteří nás podporují, s námi spolupracují a nám pomáhají: všem našim dobrodincům, opatrovníkům, sponzorům, pracovníkům obecního úřadu i příbuzným našich obyvatel. RADOSTNÉ
A POŽEHNANÉ VÁNOCE…
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová,DiS sociální pracovnice

13

Velehradský zpravodaj | 44

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská

V

e druhém pololetí tohoto roku se v našem zařízení konalo opět mnoho zajímavých akcí a událostí. Aktivity pro naše uživatele připravili jak zaměstnanci zařízení, tak i veřejnost a naši další partneři,
se kterými jsme navázali ať už dlouhodobou nebo
krátkodobou spolupráci. Můžeme tak v průběhu
celého roku využívat pozvání na různé akce, nebo
tyto akce sami tvořit. Rok se nám opět chýlí ke konci,
pojďme se tedy společně ohlédnout za tím vším zajímavým, co nám druhá polovina roku přinesla a o jaké
zážitky nás obohatila.
V červnu se v našem domově uskutečnil třešňový bál, který se těší každoroční oblibě, pokud nám
to úroda dovolí. Zaměstnanci společně s uživateli
připravili mnoho sladkých dobrot, moučníků a občerstvení, kterými si zpestřili taneční odpoledne laděné
do třešňové tématiky. O hudební doprovod se postaral DJ´s Chabičovský, který naše zařízení navštívil již
několikrát a těší se zde velké oblibě. V srpnu se naši
klienti účastnili napínavého kuželkového turnaje,
za kterým vyjeli až do dalekého Štenberku. Tohoto
turnaje se účastní pravidelně každý rok, a mohou
tak spojit tradiční akci s výletem. Měsíc září byl pro
náš domov velmi aktivní a nabitý akcemi. Personál
se vydal spolu s klienty na celodenní výlet na Brněnskou přehradu, kde si všichni užili projížďku parníkem po přehradě. Někteří z našich uživatelů se také
vypravili spolu s pracovníky na čtyřdenní pobyt do
Zlatých hor v Jeseníku. Tohoto pobytu se účastnili
také uživatelé z jiných zařízení s podobným zaměřením z celé republiky. Naši klienti se tak setkali a navázali nová přátelství například s návštěvníky z Prahy.
Tento pobyt si uživatelé velmi pochvalovali a již při
návratu se těšili na to, že si jej příští rok zopakují.
Vzhledem k tomu, že výprava z našeho zařízení byla
velmi komunikativní, navázali jsme přátelství i pracovní a plánujeme tak příští rok „výměnný pobyt“,
kdy by uživatelé z Prahy strávili týden v našem
zařízení a naši klienti zase týden v domově v Praze.
Velmi očekávanou a dlouhodobě plánovanou „událostí roku“ byly i sportovní hry, které letos pořádalo

naše zařízení. Sportovní hry mají svoji letitou tradici
a jsou neviditelným poutem mezi čtyřmi domovy
pro osoby se zdravotním postižením (DOZP Vincentinum, DOZP Velehrad – Buchlovská, DOZP Staré
Město Kopánky, DOZP Kunovice – Cihlářská), které
bylo původně pouze jedno a do těchto čtyř zařízeních
se před patnácti lety rozdělilo. Letos jsme tedy oslavili
15 let od založení našeho domova, které jsme spojili
se sportovním turnajem pro všechny naše uživatele,
přátele z řad veřejnosti a z ostatních zařízení, známé,
zaměstnance a další. Zážitky a vzpomínky z této oslavy si všichni připomínáme dodnes a těšíme se na příští rok, kdy předáme putovní kolík sportovních her
DZP Kunovice – Cihlářská. Jelikož jsou kuželky mezi
našimi uživateli velmi oblíbené, menší turnaj se opět
odehrál v měsíci říjnu, ale již jenom v prostorách
domova. O měsíc později uživatelé dostali laskavou nabídku od pana ředitele Slováckého divadla
a zdarma se mohli zúčastnit generální zkoušky Hry
o pyžama, kdy byl celý sál rezervovaný pouze pro ně.
Klienti zažili neopakovatelnou atmosféru, při představení se velmi pobavili a nasmáli, také se s herci
vyfotografovali a do domova se vraceli nabiti veselými a zajímavými dojmy. Nesmíme opomenout ani
další tradiční akci našeho zařízení, a to listopadovou
opěvovanou Superstar. Hlasy některých účinkujících
byly tak silné a zvučné, že naše technické zázemí
mnohdy nestíhalo výkony našich super finalistů.
Finalisté i publikum byli tak vtaženi do soutěže, že
se zapojovali postupně všichni, někteří si třeba jen
zazpívali, ale někteří se do soutěže pustili s vervou
vyhrát, a to se našim třem nejlepším pěvcům podařilo. V posledním krásném adventním měsíci nás stihl
několikrát navštívit Mikuláš se svou družinou, který
postupně obcházel jak uživatele, tak i personál zařízení a obdarovával drobnými pochutinami a dárky.
Mikulášské družiny našeho zařízení a z Maltézské
pomoci se těšily velkému zájmu a očekávání. Mimo
tyto větší akce jsme táké pořádali mnoho dalších
workshopů, jarmarků, táboráků a vystoupení. Takové
tedy bylo druhé pololetí v našem domově, zábavné,
sportovní, pěvecké, ale i cestovatelské a především
společenské.
Děkujeme všem uživatelům, zaměstnancům za příkladnou péči a práci, dalším zařízením a domovům
za spolupráci a partnerství, obci Velehrad, ředitelství
sociálních služeb, veřejnosti a všem dalším přátelům,
známým a rodinám uživatelů za to, že jsou tady
s námi. Do nového roku vám všem přejeme rovněž
hodně zdraví, štěstí a úspěchu.
Mgr. Markéta Kuchařová
Vedoucí sociální pracovnice
DZP Velehrad – Buchlovská
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Výstavy v turistickém centru velehrad

S

lavnostní vernisáž „U nás na Velehradě“
se uskutečnila 17. 11. 2016. Výstavu můžete
navštívit do 31. 12. 2017. Expozice vznikla z předmětů, fotografií, obrazů, dokumentů, které zapůjčili občané. Předměty, které byly v minulém století
potřebné ke každodennímu životu, jsou nyní pro
někoho „harampádím“, pro jiného mají sběratelskou hodnotu nebo osobité kouzlo. Přijďte zavzpomínat, jste srdečně zváni. Věříme, že se poznáte na fotografiích, videozáznamech nebo zjistíte,
že z vystavených předmětů také některé vlastníte.
3. 12. 2016 proběhla vernisáž obrazů Ivany
Směšné. Inspiraci pro svoji tvorbu nachází zejmé-

na v situacích okolo sebe. Zajímají ji lidé, vztahy,
prostředí, ve kterém žije, příroda. Ve své tvorbě
využívá florálních motivů, které kombinuje s motivy zvířat. K malbě používá akryl, malbu často
kombinuje s kresbou, používá šablony, malířské
válečky.
V přízemí Turistického centra se nachází stálá
expozice „PŘÍBĚH SOCHY“ akademického sochaře Otmara Olivy. Výstava je k vidění do 31. 12. 2019.
Více informací získáte na www.velehrad.cz.
Na Vaši návštěvu se těší
pracovníci Turistického centra Velehrad.

Výstava „U nás na Velehradě“

Výstava „U nás na Velehradě“

Otmar Oliva „Příběh sochy“

Ivana Směšná „Ptáci“
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Žáci Sokol Velehrad
Vážení sportovní přátelé,
s blížícím se koncem kalendářního roku nastává
vždy čas bilancování. Zkusím se v krátkosti zamyslet nad půlrokem v nové soutěži našich žáků a taky
se pokusím podívat svým osobním pohledem kousek
do budoucnosti velehradského fotbalu.
Pár slov k žákům. Po skončení jarní části sezóny
se dlouho na okresním fotbalovém svazu polemizovalo o tom, jak by mělo vypadat rozdělení týmů
do skupin. Z celého okresu totiž zůstalo jen 14 klubů,
které byly schopny hrát žákovský fotbal v jedenácti
hráčích na celé hřiště. Neberu ty kluby, které hrají
žákovský fotbal na krajské úrovni. Okresní funkcionáři si přemýšlení usnadnili tím, že všechna tato
mužstva dali do jedné skupiny a udělali jeden okresní
přebor žáků. Myslím si, že bylo více možností, jak
účastníky poskládat tak, aby nebylo tolik nákladného
cestování a nehrálo se od půlky srpna do začátku listopadu. V srpnu jsou děti ještě s rodiči na dovolených
či u babiček, strýců a tetiček na prázdninách, nebo
ještě jezdí po táborech. Těžce se to dává dohromady.
V říjnu a listopadu už bývá zase horší počasí a těžké
terény. Díky rodičům a funkcionářům Sokola Velehrad jsme to všechno se ctí zvládli.
A jak to bylo z pohledu fotbalových dovedností?
Naši kluci se rozhodně neztratili. 1.zápas v Bánově se ještě rozkoukávali a v hustém dešti prohráli
vysoko 11:0. Hned další kolo s Prakšicemi se výkon
výrazně zvedl, ale trochu nešťastně jsme prohráli 2:3.
V těchto soutěžích je to jak na houpačce. Další 2 kola
jsme nadělovali my, 12:0 a 11:0. Následovala prohra
v Nivnici 9:2. To byl soupeř, který nás fotbalově předčil, přestože věkově byli mladší než my. Bylo vidět,
že se máme co učit. Celkově jsme skončili po podzimu
na 9. místě ze 14 mužstev se ziskem 16 bodů. Skóre
vstřelených a obdržených branek je 50:53. Hra byla
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celkově koukatelná a musíme si uvědomit, že nikdy
nebudeme schopni konkurovat velkým obcím a městům s dlouhou fotbalovou tradicí. Pochválit bych chtěl
hlavně ty nejstarší kluky. Oporami byli především
Ondra Benko, Šíma Jelínek, Míša Korvas, Zbyňa Bílka
a Tomáš Krátký. Určitě bych mohl jmenovat další, a to
i z těch mladších. Bylo by škoda, kdyby tito kluci fotbalově nepokračovali dál. Po jarní části už totiž budou
muset žákovský fotbal opustit.
A teď se dostávám ke vzpomínané budoucnosti
velehradského fotbalu. Já říkám, že budoucnost má,
přestože slýchám mezi řečí i opačné názory. Vybudovaly se krásné šatny, a pokud se pohne s řešením
hrací plochy, tak to bude super. Co se týká hráčského
kádru, zatím dobré, ale ať chceme nebo nechceme,
sice získává zkušenosti, ale taky stárne. A proto
bych doporučoval od další sezóny založit dorost.
Ze žáků po sezóně odejde 8 hráčů, kteří mají fotbal
rádi a pokud se stáhnou zpět další, kteří hrají jinde,
mohlo by být hráčů dost. Nevidím přínos v tom, že by
byli „zapůjčeni“ do jiných dorosteneckých mužstev.
Naopak, kde mají větší problém s počtem hráčů než
my, mohli by pomoci v dorostu na Velehradě. Jakmile
se kluci rozprchnou do škol a na internáty po celé
republice, zmizí z očí a přestanou hrát úplně. Možná
ne všichni, ale dobrý fotbal dělá vždy dobrá parta.
Využijme toho, že zatím dobrou partou jsou a nechejme je na Velehradě. A v tomto vidím budoucnost velehradského fotbalu. Když jim seženeme ještě dobré
a fotbalem zapálené parťáky do vedení, tak to půjde
a hlavně budeme mít dobrý pocit, že jsme pro ně něco
udělali. Velehradskému fotbalu se to určitě vrátí.
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v novém roce přejí celé velehradské veřejnosti
trenéři žáků
Václav Kovařík a Jirka Polášek

Sport
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Muži Sokol Velehrad
Vážení spoluobčané!
Dovoluji si Vás opět po půlroce informovat nejen
o dění ve fotbalovém oddíle mužů, ale ve stručnosti
o dění v celé tělovýchovné jednotě na Velehradě.
TJ Velehrad zastřešuje několik oddílů, v rámci
nichž aktivně sportuje v součesné době cca
160 členů z obce Velehrad, Modré a Salaše.
Na výběr mají z následujících sportů: fotbal, volejbal, basketbal, stolní tenis, šachy,
kalanetika a cvičení dětí s rodiči.
Více než třetinu členů představují děti
a mládež. Zejména u nich se snažíme v rámci
svých aktivit podnítit zájem o sport a vypěstovat v nich potřebu sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Věnujeme se dětem již od
tří let v rámci cvičení rodičů s dětmi, máme žákovský
oddíl stolního tenisu a žákovský oddíl fotbalistů.
Chtěli bychom, aby i v ostatních oddílech vznikaly
tyto žákovské oddíly a to na bázy soutěžní nebo
rekreační úrovni. Zatím se nám daří podchytit tuto
iniciativu ve fotbalovém oddíle, kde kromě žákovského mužstva je ve stádiu příprav na svou činnost
i oddíl dorostenců. Pokud všechno dobře dopadne,
měli by naši dorostenci zahájit svoji činnost na začátku nového ročníku a to je podzim 2017.
Zde bych se rád zdržel a informoval Vás o dění
ve fotbalovém oddíle. Mužstvo mužů zahájilo svou
činnost ve vyšší třídě a to v okresní soutěži (bývalá
III.třída). Stalo se tak poprvé v historii velehradského
fotbalu. Je pravdou, že průběh i výsledky mužstva
nebyly takové, jak bychom si všichni příznivci našeho fotbalového oddílu představovali. Přesto jsme
dosáhli dvou vítězství a třech remíz. Celkem mužstvo
vybojovalo 9 bodů, ale hlavně získalo zkušenosti,
které zúročí v jarní části ročníku 2016/17. Na tomto
místě, bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům

za jejich podporu a sdělit, že naše mušstvo mělo
na domácím hřišti největší návštěvnost ze všech
oddílů v této soutěži a to cca 850 diváků za celou
podzimní část. Děkujeme.
Vedení TJ Velehrad intenzívně pracovalo na nové
žádosti o dotační prostředky na úpravu nové hrací
plochy,včetně zavlažování a přístupových
komunikací. Veškeré požadované materiály byly v požadovaném termínu odeslány na ministerstvo školství, tělovýchovy
a mládeže.
Výsledek naší žádosti se dozvíme
na konci měsíce února r. 2017. Veškeré kroky
vedené ke zdárnému výsledku byly vedeny
v úzké spolupráci s vedením naší obce. Touto cestou vyjadřujeme poděkování panu starostovi Aleši
Mergentalovi.
Po ukončení sezony byla provedena úprava hrací
plochy, kde bylo provedeno provzdušnění formou
prořezání povrchu hřiště. Dále pak bylo provedeno
podsetí novým travním semenem a celá hrací plocha
byla prohnojena. Věříme, že tímto technickým opatřením se zlepší kvalita povrchu našeho hřiště. Celou
tuto akci provedli samotní hráči, na které odborně
dohlížel Vojtěch Luža nejml.
Věřím, že na konci dalšího pololetí, bude možné
hodnotit výsledky a hru našeho mužstva ještě s větší
radostí. O dění v mužstvu žáků Vás informuje pan
Václav Kovařík a Jirka Polášek.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vedoucím jednotlivých oddílů, ale i ostatním členům TJ Velehrad,
kteří zabezpečují chod jednotlivých oddílů, za jejich
nezištnou práci a zároveň jim a všem spoluobčanům
popřál klidné prožití svátků vánočních i úspěšný
vstup do nového roku 2017.
S pozdravem sportu zdar Jiří Nevařil,
předseda TJ Velehrad
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Turnaj ve stolním tenise Terchová

S

tejně jako minulý rok, jsme i letos 17. 9. 2016 byli
pozváni na turnaj ve stolním tenise pořádaný obcí
Terchová. Ve čtyřčlenném týmu ve složení Smetana Jan, Hrabcová Helena, Vaněk Lukáš a Miroslav
Machala jsme tedy v brzkých ranních hodinách dorazili na turnaj, kterého se letos účastnila čtyři družstva. Konkrétně Terchová A, Terchová B, Dunajská
Lužná a naše družstvo.
Hned na začátek jsme se utkali s družstvem Terchová A, se kterým jsme ale prohráli 12:6, a tak
jsme se do finále neprobojovali. V následném souboji
o 3. místo už byl výsledek zápasu přívětivější pro
tým Velehradu, takže jsme ještě dosáhli na pohárový
stupínek.
Turnaj, stejně jako minulý rok, probíhal v přátelském duchu. Domácí Terchovjané nás pohostili
a odměnili i vytouženým pohárem.
Na závěr bych rád poděkoval za možnost účastnit
se toho přátelského turnaje jak obci, tak i ostatním
členům družstva. Na jaře příštího roku opět u nás
na Velehradě změříme své síly, na tuto akci Vás srdečně zvu.
Lukáš Vaněk

Hody 2016
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Myslivost

Vážení spoluobčané!

Takto škodí na vejcích. Jestliže se jim však podaří
překvapit bažantí kuřátko, nebo narazí-li na právě
narozeného zajíčka, dovedou svým zobákem udolat
i je.
Tímto jsme si velmi stručně představili krutého
predátora, straku obecnou. Ale její loupeživost se
zdaleka nevyrovná loupeživosti její příbuzné z čeledi
krkavcovití, vrány obecné. Je až nepředstavitelné,
jaké škody dovedou vrány napáchat na ptačích vejcích. (Pozor, nezaměňovat vránu s havranem). Ale
o tom si povíme v příštím vánočním zpravodaji.

Snahou všech myslivců je vypěstovat co možná
nejvíce zvěře všech druhů. Jistě jste si všimli, k jakým
ztrátám dochází například v zimě, když uhodí mrazy
a napadne sníh. Stejně nepříznivé následky má
i chladné a deštivé počasí v době líhnutí např. bažantích kuřat.
Mezi největší nepřátele hnízd všech ptáků patří
nám všem dobře známá straka obecná. Nedávno ještě
úspěšně plenila i koroptví hnízda. Ta však z naší přírody skoro vymizela.
Zobák straky obecné není uzpůsoben k lovu větší
živé kořisti, ale přesto dovede způsobit citelné ztráty.
V době hnízdění bažantů létá nízko nad zemí
a vyhledává hnízda. Létá pomalu a málokteré ji unikne. Slétne na zem, silným zobákem vajíčko naklovne
a pak vypije. I když se náhodou bažantí slépka včas
vrátí a zasedne na zbytek vajec, přesto svou snášku
nezachrání. Straka slídí a vyčkává v blízkosti objeveného hnízda tak dlouho, až slépka bude muset opět
odběhnout a pak ve své loupeživé činnosti nerušeně
pokračuje.

MS HÁJ Velehrad–Modrá Vás srdečně zve na TRADIČNÍ

L
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VE

EH
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MS HÁJ

Za MS Velehrad-Modrá Háj
Vlastimil Vaněk a Jan Kašpařík

RAD - MO

XVI. MYSLIVECKÝ
14. ledna 2017

PLES

Turistické centrum VELEHRAD
Začátek v 19.30 hod
K tanci a poslechu hraje Boršická čtyřka
Zajištěny zvěřinové speciality a občerstvení • Bohatá tombola • Vstupné 100 Kč

Srdečně zvou myslivci
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Narození
23. 6. 2016
19. 7. 2016
23. 7. 2016

Zlata Bílková, čp. 321
Alexander Mach, čp. 268
Samuel Laszczewski, čp. 289

1. 11. 2016
21. 11. 2016
26. 11. 2016

Kamila Točková, čp. 264
Antonie Ševčíková, čp. 332
Lukáš Krys, čp. 283

Uzavřeli manželství
2.
12.
20.
3.

7.
8.
8.
9.

2016
2016
2016
2016

Vlastimil Toček (Velehrad) a Jana Pijáčková
David Šenkeřík a Marcela Podškubková (Velehrad)
Karel Jindra (Velehrad) a Petra Botková
Petr Králík a Monika Kochaňová (Velehrad)

Úmrtí
11.
14.
22.
27.

8.
8.
8.
8.

2016
2016
2016
2016

Stanislav Daněk, 84 let
Evžen Kunz, 83 let
Vladimír Mach, 67 let
Václav Reissner, 76 let

20. 9.
22. 9.
9. 11.
28. 11.

2016
2016
2016
2016

Vít Dvouletý, 52 let DZP
František Jurčík, 95 let
S. Margit Fabiánová, 78 let
Ludmila Moudrá, 81 let

Přihlášeni k trvalému pobytu
29.
12.
18.
22.
30.
30.
30.

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

2016
2016
2016
2018
2016
2016
2016

Radim Zábojník, DZP čp. 301
Jana Točková, čp. 264
Vojtěch Šůstek, čp. 51
Jindrová Petra, čp. 149
Marek Šišák, čp. 112
Marta Šišáková, čp. 112
Amálie Šišáková, čp. 112

30. 8.
30. 8.
5. 9.
7. 9.
7. 9.
13. 10.

2016
2016
2016
2016
2016
2016

David Šišák, čp. 112
Johan Šišák, čp. 112
Zdeněk Píštěk, čp. 2
Miloslav Hartl, čp. 48
Irena Hartlová, čp. 48
Iva Pupíková, čp. 278

Odhlášeni z trvalého pobytu
23. 5. 2016
23. 5. 2016
16. 6. 2016

Štefan Gajarský , čp. 145
Olga Gajarská, čp. 145
Jaroslav Gabčo, čp. 61

26. 9. 2016
26. 9. 2016

Klára Blahová, čp. 260
Emília Tkočová, čp. 260

Informace
Počet obyvatel k 30. 11. 2016 je 1198, z toho 574 mužů a 624 žen, průměrný věk je 44,43.
V roce 2016 se narodilo 10 dětí a zemřelo 14 obyvatel, z toho 2 z DZP a 3 ŘS.
V našem matričním obvodu bylo v roce 2016 uzavřeno celkem 106 sňatků, z toho 70 obřadů v Kostelíku
sv. Jana Křtitele na Modré, 27 obřadů v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 7 obřadů
v Hotelu Mlýn, 1 obřad na obecním úřadě a 1 obřad na Mlýně na Salaši.

23. 12. 2016 od 16:00
budou velehradské děti s doprovodem roznášet

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V případě zájmu si připravte svíčky.
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Jubilanti pro rok 2017
60 let

Dudová Anežka, Paravan Robert,
Vlček Josef, Ondrušek Jan,
Jurčová Jaromíra, Píštěk Zdeněk,
Čechal Miroslav, S. Němcová
Anežka, S. Neupauerová Marie,
Spathová Jana, Hudečková Marie,
Dvořáček František, Hrabec
Václav

65 let

Gajdoš Antonín, Oliva Otmar,
Machová Jana, Dvouletý Jiří,
Gregůrek Stanislav, Gróf
Melionová Vlasta, Jurčíková
Ludmila, Černobila Václav, Lorenc
Antonín, Harnová Marie, Vaněk
Vlastimil, Kučerová Antonie

70 let

Urban Milan, Krejsová Jana,
Chrástková Marie, Urbanová
Hana, Gloszová Pavla, Buksová
Helena, Krejsa Josef, Malina
Ladislav, Zavadilová Zdislava,
S. Dudová Marie, Malinová Anna,
Junášková Marie, S. Výstupová
Ludmila, Pálka Zdeněk, Kubina
František, P. Šíma Vojtěch

75 let

Chrástek Jan. Skalička Zdeněk,
Pospíšilová Anna, Penkrt Jiří,
Hozák Dušan, Chmielová Zdeňka,
Němeček Vladimír, Šefránek
František, Buksa František,
Skaličková Eva

88 let

Nevařil Josef, S. Minaříková
Ludmila, P. Ovčáčík Vlastimil

89 let

80 let

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

85 let

P. Sládek Jaroslav, Křivánek
Eduard, Višenka Jaroslav

Burešová Vlastimila, Daňková
Jarmila, Kolečkářová Alena
P. Hladiš Josef, S. Juříková Marie,
Drozdová Irena, Buchtík Josef,
Kolečkář František

86 let

90 let

91 let

Mičulka Břetislav, Ryplová Edita

92 let

Mičulková Dagmar, Smutná
Ludmila, S. Minaříková Anna,
Kovářová Adéla, S. Valášková
Anna, S. Šústková Ludmila,
Pelikánová Marie, Vážná Marie

Tomešková Marie

87 let

S. Ondrejková Otília,
S. Kotková Anna

S. Žaloudková Josefa, Horňáková
Marie, S. Jančová Františka
Malá Josefa, S. Kopecká Alžběta,
S. Mikulková Mária

94 let

Vlkojanová Anna

96 let

97 let

S. Turzová Marie

Jubilanti v DZP
Ve Vincentinu oslaví
60 let Hašek Josef, 70 let Štěpaníková Jindřiška, 75 let Smidovčin Michal, 80 let Žilková Olga,
85 let Chumová Anna, 97 let Burešová Ludmila
V Kopretině oslaví
60 let Ficianová Miluše, Kokinopulos Jorgo, 65 let Helísková Dagmar, Veselá Jaroslava, Ottová Anna,
Sedlaříková Eva, Potočný František, 70 let Kneslová Anna, 75 let Železný Jan
Zlatou svatbu oslaví

• 22. 4. 2017 – Stanislav a Anna Salingerovi • 22. 7. 2017 - Vladimír a Jaroslava Němečkovi
21. 10. 2017 - Josef a Jana Krejsovi

Diamantová svatba
František & Alena
Kolečkářovi

Kdo z občanů si nebude přát být uveden v rubrice „Z obecní matriky“, nechť toto oznámí na OÚ.
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Ze života obce

Velehradský zpravodaj | 44

Nové vývěsní skříňky

Výlet do Terchové - Jánošíkovy diery

Výsadba zeleně u mostu

Zápas ve vodním pólu Velehrad vs. Modrá

Balóny na Velehradě

Beseda s důchodci

Lampionový průvod

Výsadba stromů v mezích nad Hájem

Vyšlo 22. prosince 2016, náklad 450 výtisků.
Adresa redakce: Obecní úřad Velehrad • IČO 291 536 • evidenční číslo MK ČR E 101 58 • Redakční rada: Mgr. Aleš Mergental, Eva Hanáčková,
Anna Kremplová, Pavla Zábranská • Foto: P. Hudec, F. Ingr, Z. Skalička, M. Sonntagová, archiv OÚ, Studio 5 • K vydání připravilo: Studio 5 • Tisk: Hudec Print
Velehradský zpravodaj najdete i na stránkách www.velehrad.cz. Uzávěrka příštího čísla 12. 6. 2017. N e p r o d e j n é
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Z obecní matriky

prosinec 2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 1. 10. 2016

Agáta Chvatíková, nar. 12. 4. 2016, Velehrad 128 | Adam Březina, nar. 7. 4. 2016, Velehrad 322
Samuel Laszczewski, nar. 23. 7. 2016, Velehrad 289 | Zlata Bílková, nar. 23. 6. 2016, Velehrad 321
Alexander Mach, nar. 19. 7. 2016, Velehrad 268

HODY 2016
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Štěpánský koncert

v bazilice

HRADIŠŤAN
& Jiří Pavlica

Hosté:
Hana Ulrychová,
Kateřina a Dalibor Štruncovi
pondělí 26. 12. 2016

v 16.30 hodin

Bazilika bude pro návštěvníky koncertu
zpřístupněna v 15:45 hodin

