Sdělení zastupitelstva obce

Vážení sousedé,
letní čas se přiblížil mílovými kroky a zažíváme
nyní dny, v nichž jednou vyhledáváme stín stromů,
abychom vydechli a zažili jejich příjemné zázemí
v kontrastu s rozžhavenými ulicemi a silnicemi, jindy
si zas užíváme slunečních paprsků, v nichž se vyhříváme po osvěžujícím plavání v bazénu, moři či rybníku. Je tady léto a s ním také „pouťový velehradský
zpravodaj“.
Při ohlédnutí se za aktivitami obce, zastupitelstva
a obecního úřadu můžeme začít třeba právě u koupání. Na rybníku Rákoš za Velehradem byly obnoveny
pláže, které jsou vysypány kamínky, zpříjemňujícími
vstup do vody. Na jeho břehu je zrekonstruovaný, téměř nový bytelný altán z dubových kuláčů a modřínovou podlahou. Už dnes jej využívají plavci jako zázemí po koupání, kamarádi pro piknik či cyklisté pro
krátké odpočinutí. Doufám, že nám všem bude sloužit
co nejdéle bez nejrůznějších vandalských aktivit. Renovací prošla také odpočívadla na cyklostezce.
Rekonstrukce, která teprve začíná, se dotýká dětského hřiště v mateřské škole. Po prvním nezdaru
s odmítnutím přiznání dotace, jsme připravili žádost
znovu a s radostí mohu potvrdit, že se nám podařilo
získat souhlas Ministerstva pro místní rozvoj, které přispěje šedesáti procenty z ceny vybudování nového zázemí pro děti ve školce. Následně podle pravidel obce
Velehrad proběhla soutěž na dodavatele stavby, který
do konce srpna vymění staré herní prvky za nové.
Se začátkem školního roku by děti měly mít možnost
využívat herní sestavu zaměřenou na pohybové aktivity a rozvíjet své schopnosti a fantazii na dalších prvcích, které budou ve dvoře školky umístěny.
Úspěšní jsme byli i s podáním žádosti o dotaci na
výsadbu větrolamu nad Hájem. Na staré polní cestě
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bude vysazena řada stromů s keřovým patrem. Větrolam bude sloužit jako přirozené doplnění hrany lesa
na horizontu uprostřed polí a zároveň bude poskytovat útočiště pro ptáky i zvěř. Výsadba větrolamu zároveň pomůže půdě při udržení vody v prostoru polí.
Stejnou funkci mají meze, které jsou po desítkách let
obnovovány právě v prostoru polí nad Hájem. Rozhodli jsme se začít využívat obecní pozemky navazující na větrolam, tedy bývalé polní cesty, právě pro
obnovení mezí, jejichž hlavním cílem je jejich protierozní funkce.
Na druhý pokus se snažíme získat dotaci na výsadbu a údržbu veřejné zeleně přímo v obci Velehrad. Do výzvy jsme se přihlásili s mírně zmenšeným
projektem, který byl veřejně diskutován a upravován
vloni na podzim. Protože nečekáme jen na dotační peníze, uskutečnila se jednu jarní sobotu další dobrovolnická výsadba a úprava veřejného prostoru - u pumpy
naproti hasičárny a křížku na Salašské. Další prostor,
který byl zkrášlen a obnoven je „betonový záhonek“
na parkovišti, v němž nyní bují nově vysazené trvalky.
Již od podzimu loňského roku jsme spolu s TJ Sokol Velehrad napínali síly k tomu, abychom na konci
roku měli zrekonstruované fotbalové hřiště a dospělí
i mladší fotbalisté hráli na důstojném prostoru odpovídajícím alespoň těm základním a minimálním podmínkám. Připravoval se základní projekt, dělaly se geologické sondy, statické výpočty, detailní dopracování
projektu, příprava a podání žádosti na ministerstvo
školství o dotaci. Nedávno přišlo rozhodnutí ministerstva, které se rozhodlo náš projekt prozatím nepodpořit. Nevzdáváme se a spolu s TJ Velehrad dopracujeme
stavební povolení a pokusíme se dotaci získat napodruhé (vždyť ani velehradští muži nevyhráli skupinu
napoprvé – k jejich čerstvě získanému titulu a postupu
do vyšší skupiny jim velmi gratulujeme!).

červenec 2016
Projekční práce probíhaly a diskutovaly se také
v oblasti rekonstrukce a výstavby kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku. Po geologických sondách se potvrdilo, že ze čtyř navržených možností je
možné projektovat a realizovat variantu gravitační. Při
svolaném veřejném představení a projednání návrhů
se majitelé objektů shodli na právě na této možnosti
vybudovat novou kanalizaci vedoucí přímo vozovkou
v ulici Buchlovská a napojit domy v okolí Hotelu Mlýn.
Do konce roku by měl být vyhotoven detailní prováděcí projekt tak, abychom se mohli ucházet o příspěvek
na výstavbu z dotačních titulů.
Projekční práce a vyřešení majetkoprávních vztahů
jsou v běhu i ve vztahu k vybudování chodníku podél silnice od parkoviště k ulici Zahradní, stejně jako
chodníku podél cesty u hřbitova. V obou případech je
obec, jako investor, nejdříve povinna vyřídit záležitosti majetkové.
Bez projekčních prací se obešla třeba výměna některých laviček v obci, výroba kruhových sedátek kolem stromů na parkovišti nebo nové pískoviště na dětském hřišti. Estetické a funkční zástěny se dočkaly
kontejnery na tříděný odpad v Buchlovské ulici. Pro
kontejnery na papír a plast byla v ulici Na Nivách vytvořena zpevněná plocha, aby i obyvatelé z této části
Velehradu měli bližší přístup k tříděnému odpadu.
Položili jsme kovové pláty přes dřevěný most na cyklostezce na Salaš, abychom provizorně zajistili bezpečnější pohyb cyklistů po mostě. Intenzivně se spolu
s vlastníky pozemků a majitelů okolních lesů snažíme
najít variantu rekonstrukce všech tří starých mostů,
které mezi kempem a Salašem vedou přes potok Salaška.
Z dlouhodobých témat je nutné zmínit rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového územního plánu
obce Velehrad. Ze zprávy o uplatňování stávajícího
územního plánu vyšlo najevo několik závažných faktorů (předimenzovaná stavební místa na zemědělských pozemcích, změna majetkoprávních vztahů,
potřeba práce na protierozních opatřeních atd.), které
přivedly zastupitelstvo k tomu, že je potřeba zpracovat územní plán nový. Než se tomu tak stane (proces
tvorby trvá standardně zhruba dva roky), přistoupilo
zastupitelstvo k vyhlášení stavební závěry v lokalitách
zemědělských ploch, které by měly být pro následující vývoj uchráněny.
Mezi koncepční práci je jistě nutné počítat také práci na komunitně vytvářené Strategii obce Velehrad,
která byla započata otevřeným setkáním všech obyvatel, kteří projevili zájem o společnou práci na veřejných tématech současného i budoucího Velehradu.
Komunitně vytvořený tým připravil zmíněnou strategii odrážející drobné návrhy i komplexní témata pro
společnou práci na vývoji obce se všemi organizacemi, spolky a sdruženími.
Na jaře přijali po roce pozvání obce zástupci arcibiskupství, farnosti, Zlínského kraje, památkového ústavu, stavebního úřadu a odboru architektury, abychom

společně probrali individuálně chystané záměry, společná témata a prohloubili spolupráci v práci pro Velehrad a to jak obce, tak poutního místa. Při tomto
jednání jsme diskutovali i varianty využití opuštěného
areálu ústavu v Salašské ulici, který prozatím zůstává
blokován závazky Zlínského kraje. Opuštěný areál se
dotýká také dotazníkového průzkumu o využívání
sociálních služeb, který se na jaře uskutečnil. O jeho
výsledcích se dočtete na dalších stranách zpravodaje.
Na dalších stranách se dočtete detailněji také o výstavě Otmara Olivy ve velehradském turistickém centru, kterou obec iniciovala, z části hradila a připravovala. Věřím, že tato dlouhodobá výstava potěší nejen
nás domácí, ale i návštěvníky, kteří na Velehrad přijíždějí, čemuž nasvědčuje jak mediální ohlas, tak hojná
účast místních i přespolních na vernisáži. Pracovníci
turistického centra spolu s pomocníky a všemi dobrovolníky chystají podklady pro výstavu Doma na Velehradě, která by měla představit každodenní Velehrad
„za časů prababiček“. Je stále vítané zapůjčit do této
domácí výstavy předměty, o nichž si myslíte, že by
v této expozici byly zajímavé a neměly by tam chybět.
Mezi kulturní aktivity je třeba zmínit i Dny slovanské kultury, které se v dubnu uskutečnily v našem
regionu. Zúčastnili se jich hosté ze Slovinska a Slovenska. Za slovenskou část přijeli na Velehrad naši
přátelé z Terchové, kteří se aktivně zapojili do kulturního programu jak tanečním, tak hudebním programem. Z Terchové dorazili na Velehrad následně
také stolní tenisté na přátelský turnaj a dva autobusy
žáků s jejich učiteli a rodiči na jednodenní výlet. I učitelé a žáci z naší školy již plánují výlet do spřátelené
Terchové.
Výlety a dovolené patří nedomyslitelně k letnímu
času, a tak Vám přeji, aby Vaše cesty, ať už krátké nebo
dlouhé, byly naplněné příjemnými a nezapomenutelnými zážitky a setkáními! Za zastupitele i pracovníky
obce Velehrad Vám všem přeji krásné léto!
Aleš Mergental
starosta
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Mateřská škola

ivot v naší mateřské škole
plyne jako voda v potoce.
Než se nadějeme, budeme mít
před sebou opět prázdniny,
na které se určitě všichni těšíme.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši mateřskou školu 72 dětí ve třech smíšených třídách.
Stěžejní prací s dětmi byl Školní vzdělávací program, se kterým jsme pracovali. Vycházeli jsme ze
čtyř ročních období, svátků a tradic, které v obci
máme a snažili jsme se děti do dění v obci zapojovat. Dětem však byly nabízeny i další aktivity jako
logopedická prevence nebo ve druhém pololetí
předplavecký výcvik. V letošním roce byla dětem
nabídnuta nová aktivita „Hrajeme si s angličtinou“
pod vedením paní učitelky Tomaštíkové. Z dalších
aktivit, kterými kolektiv učitelek MŠ obohacoval
život dětí v MŠ, byla např. Mikulášská a vánoční
nadílka, loutková představení v UH, muzikoterapie, návštěva Slováckého muzea, Den otevřených
dveří u Hasičského záchranného sboru v UH,
celodenní výlet do Buchlovického zámku a hrad
Buchlov. Navštívil nás také kouzelník.
Děti se pod vedením učitelek zapojovaly
do veřejného života v obci. Tradičně naše děti
obohacují svým vystoupením „Vítání občánků“.
Svými pásmy zpestřily program na besedě pro
důchodce, na mikulášském a vánočním jarmarku,

velikonočním jarmarku. Na jaře jsme pořádali
„Vynášení Moreny“. V měsíci květnu byly uspořádány „odpoledne pro maminky“, kde děti předvedly malé pásma a maminkám určitě udělaly radost
malými dárečky, které pro ně samy vyráběly. Závěr
roku jsme již tradičně zakončili karnevalem a soutěživými hrami na školním dvoře.
Poslední den ve školním roce jsme uspořádali
slavnost „rozloučení s dětmi“, které po prázdninách půjdou do 1. třídy ZŠ.
Závěrem bych chtěla za všechny pracovnice školy popřát všem dětem krásné prosluněné
prázdniny a hodně pěkných zážitků.
Anežka Dudová
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Základní škola bilancuje

vět kolem nás je najednou jasnější a barevnější... může za to sluníčko, ptačí zpěv,
vůně dozrávajících jahod a třešní, krůpěje ranní
rosy, které zůstávají na našich bosých nohách...
mohou za to kvapem se blížící PRÁZDNINY!
Všichni se na ně velmi těšíme, neboť uplynulý půlrok byl událostmi přímo nabitý. Zavzpomínejte spolu
s námi na některé z nich.
Začátek nového kalendářního roku byl spojen
s netrpělivým očekáváním... SNĚHU. Napadne, nebo
nenapadne? Napadl, a tak se žáci 7. a 8. ročníku mohli
vydat na lyžařský výcvikový kurz, který tentokrát
probíhal na Kohútce. Všichni účastníci se vrátili celí,
všichni umí zdolat sjezdovku nahoru (pomou) i dolů,
proto lze kurz označit za maximálně úspěšný.

Perníková chalouka

Sobota 22. 1. byla pro deváťáky symbolickým „uvedením do společnosti“. Školní ples zahájili polonézou,
a prvními krůčky tak velmi ladně vpluli do dospělosti.
Únor se nesl ve znamení soutěží. Proběhlo školní
i okrskové kolo recitační soutěže – velký úspěch zde
zaznamenala Karolína Kateřina Kučerová, která v okrskovém kole zvítězila a postoupila do kola okresního
– dále školní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku!“ i okrskové kolo olympiády v českém i anglickém
jazyce. Hodiny angličtiny jsou navíc od února znova
zpestřovány přítomností rodilého mluvčího, Chrise
Odiase, který našim žákům pomáhá rozvíjet konverzační dovednosti.
Třetí měsíc nového roku – březen – přinesl Den otevřených dveří. I tentokrát mohl kdokoli z rodičů, pra-
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rodičů či kamarádů nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin, a posoudit tak jejich kvalitu i poutavost.
Velikonoce se sice blížily plíživými krůčky, my jsme
na ně ale byli připraveni. Jarní a velikonoční témata se
tak prolínala všemi předměty, svým vystoupením jsme
podpořili Velikonoční jarmark a vyslechli si Příběh
Veliké noci ve Velehradském domu sv. Cyrila a Metoděje.
Stranou však nezůstal ani sport. Zejména Velikonoční turnaj ve florbale znamenal pro naše družstvo
obrovskou výzvu. Ve velké konkurenci naši kluci nakonec obsadili čtvrté místo – vítězství si odvezlo mužstvo
ZŠ Buchlovice. Dívky zase sbíraly cenné zkušenosti
v turnaji v přehazované. Žáci 5. ročníku, Martin Hlúšek a Jakub Hrabec, vymetli pavučiny z nejzazších
koutů svých mozků. Oba se stali úspěšnými řešiteli
okresního kola matematické soutěže – Pythagoriády, Martin v obrovské konkurenci dokonce vybojoval
1. místo.
Doslova pohádkový byl pro naši školu měsíc duben.
Noc s Andersenem probíhala zároveň na dvou místech: prváčci byli za dohledu kapříka Mertlíka na Živé
vodě pasováni za čtenáře, pohádkovou noc posléze
prožili ve škole. Ti druhostupňoví pátrali v prostorách Archeoskanzenu a Obecního úřadu na Velehradě
po pachateli Vraždy v salónním kupé a královsky
se bavili mistrovským humorem Zdeňka Svěráka.
Nejvýznamnějšího českého krále a císaře, Karla
IV., jsme si připomněli výstavou, kterou bylo možno
zhlédnout v Turistickém centru. Slavnostní vernisáž
byla završena „sladkou tečkou“, jíž byly naše děti
odměněny za veliký kus práce, který odvedly.
O veliký úspěch se postaralo také naše florbalové družstvo, když v Turnaji Mikroregionu Buchlov
v Osvětimanech zvítězilo i nad favorizovanými domácími a vybojovalo celkové 1. místo.
Nevíte, jak zacházet s Vašimi financemi, jak si poradit ve složitých, život ohrožujících situacích, nebo
potřebujete poradit se zdravým životním stylem? Naše
škola je rozhodně místem, kam byste se měli obrátit. Naši žáci Vám poskytnou konzultace, a to zcela
zdarma. Své znalosti prokázali v krajských kolech
soutěží Sapere, Finanční gramotnost a Tuta via vitae
a umístili se na stupních vítězů (podrobnosti naleznete
na našich webových stránkách).
Naši deváťáci měli možnost poprvé porovnat své
znalosti a schopnosti se svými vrstevníky z jiných
základních škol. Při přijímacích zkouškách ukázali, že
patří k těm velmi dobrým a ve velké konkurenci bez
problémů obstojí.
Na konci dubna jsme pak přinesli dárek k svátku...
komu? Naší Zemi. Posbírali jsme celkem 14 791kg
papíru, vybrali jsme elektroodpad a ve spolupráci
s Lesy ČR jsme vyčistili okolí našich obcí od odpadků.
Zcela netypicky, už v květnu, nás navštívili slovanští
věrozvěstové, Cyril a Metoděj, kteří přivedli žáky 5. roč-
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níku ke „studnici moudrosti“ a pomohli jim pochopit
význam písma, knih a čtení. Tímto příběhem byla
napsána poslední kapitola letošní Noci s Andersenem.
Konec školního roku se již tradičně nesl ve znamení
výletů a sportovních událostí. První z nich, Cyklopřejezd Chřibů, je každoročně doprovázena soutěžemi
dětí, jichž se letos zúčastnilo bezmála osmdesát.
Putovní pohár ředitele školy získal letos Šimon Mergental. Druhou je Velehradský cyklotrial – soutěž
žáků v běhu, jízdě na kole a jízdě na lodi. Letos vyslala
svá družstva i ZŠ Buchlovice. V kategorii nejstarších
dívek zvítězily Nikola Daňková a Alžběta Kováříková,
kategorii nejstarších chlapců ovládli Marek Kovář a Jiří
Krys.
Celý školní rok byl pak úspěšně zakončen projektovým dnem, jehož tématem se stala Indie. Proč

zrovna Indie? Žije tam totiž naše adoptivní dcera, Brigitta Nazareth... tuto zemi jsme procestovali, ochutnali
něco z tamější kuchyně, poznali její zvyky a poslechli
si typickou hudbu...
Kdybychom chtěli zcela dopodrobna vylíčit vše,
co se v naší škole dělo a děje, popsali bychom ještě
mnoho papíru... celý rok byl událostmi nabitý, nabyli
jsme – alespoň doufáme – spoustu zážitků, zkušeností
a znalostí a teď si můžeme všichni dopřát zasloužený
odpočinek... a těšit se na nový školní rok 2016/2017…
Vám, čtenářům Velehradského zpravodaje, přejeme,
aby Vám nadcházející prázdninové dny přinesly plno
radosti, odpočinku i zajímavých zážitků, které Vás
nadlouho obohatí.
Za pedagogický sbor ZŠ
Mgr. Tereza Kovaříková

Velehradský cyklotrial.

Velehradský cyklotrial.

Vernisáž k výstavě Karel IV.

Ocenění nejlepších RC modelů.

Florbalové družstvo ZŠ.

Nasbírali jsme 14 791 kg papíru!

6

Školství

červenec 2016

Stojanovo gymnázium
Vážení čtenáři Velehradského zpravodaje,
opět Vám na konci školního roku přinášíme pohled
za vrata Stojanova gymnázia, Velehrad. A přestože
stojíme na prahu prázdnin, můžeme se společně
ohlédnout za uplynulým pololetím.
V měsíci lednu naši žáci změřili své síly ve školních kolech jazykových i přírodovědných olympiád.
Po postupu do krajského kola olympiády ve francouzštině jsme mohli gratulovat Tereze Marečkové, která
v tvrdé konkurenci obsadila 3. místo v této soutěži.
Terka a další tři žáci našeho gymnázia se v červnu
za odměnu vypravili na zájezd do Bruselu.
Na konci měsíce února jsme u nás přivítali žáky
z partnerské školy Saint Ignatius College v Londýně. Spolupráce mezi Stojanovým gymnáziem, Velehrad a touto školou probíhá již čtvrtým rokem, avšak
nikdy zde nebyla šance ubytovat studenty z Londýna
v rodinách. Tohoto nelehkého úkolu se letos zhostili
žáci Stojanova gymnázia s velkým nadšením a také si
pro hosty připravili bohatý program a společně tvořili
v pěti různých workshopech: folklor, divadlo, noviny, film a sbor. Po vyučování se Angličané odebrali
s naším sborem do Uherského Ostrohu, kde vystoupili
a společně zazpívali na mši svaté.
I když byl březen nabitý akcemi nejrůznějšího
druhu (úvodní pražské setkání k projektu společnosti
Člověk v tísni s názvem „Příběhy bezpráví - Z místa
kde žijeme“, účast na Celostátní přehlídce církevních
škol v zájmové umělecké činnosti, Křížová cesta Velehradem a mnoho dalších), v závěru měsíce se naši
sboristé vypravili na koncertní turné do Polska, jehož
vrcholem bylo vystoupení v Krakowě.
V polovině měsíce dubna, v den, kdy uchazeči
o studium na SGV skládali přijímací zkoušky, vydali
se naši žáci mimo školu, aby si během projektového
dne prohlédli významné firmy a instituce ve Zlínském
kraji. Projektový den „volíme si povolání“ má za cíl
ukázat žákům různá pracoviště a možnosti budoucího profesního směřování. Věříme, že po návštěvě
Okresního archivu, nemocnice, firmy Mesit i České
zbrojovky a Univerzity Tomáše Bati, už mají mnozí
žáci jasnější představu o svém budoucím povolání.
Již tradičně se v měsíci květnu žáci 1. – 3. ročníků
účastní kurzů osobnostního rozvoje. V Domě Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku nebo na Velehradě si jednotlivé
třídní kolektivy užily spoustu zábavy a více se poznaly. Třeťáci se navíc rozprchli po Velehradě a okolí
a dělali dobré skutky. A zatímco si ostatní užívali,
čtvrťáky čekala „zkouška dospělosti“. Z povinných
i volitelných předmětů absolvovalo maturitní zkoušku 13 žáků s vyznamenáním a 32 ji úspěšně složilo.
V pátek 27. 5. 2016 po mši svaté sloužené otcem biskupem Josefem byla našim čerstvým absolventům
slavnostně předána maturitní vysvědčení.
Měsíc před prázdninami se druháci vydali na

turistický kurz do Slovenského ráje, prváci se naučili poskytnout první pomoc, a teoretické znalosti
z dopravní výchovy aplikovali v praxi na cyklotrase
Velehrad – Svatý Antonínek a možná ještě dál. A třeťáci? Ti se plavili po Vltavě. Pak všichni rychle zasedli
do lavic, zabojovali o co nejlepší známky na vysvědčení a hurá na prázdniny.
O prázdninách škola aspoň částečně utichne, ale na
září už připravujeme oslavy 100. výročí gymnázia na
Velehradě, které budou probíhat ve dnech 15.–16. 9.
2016.
Ve čtvrtek 15. 9. v 16.20 budou ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje oslavy výročí slavnostně
zahájeny. Po slavnostním zahájení a následné prohlídce kaple sv. Kříže na Stojanově gymnáziu se od 18.00
ve velehradské bazilice bude konat společný koncert
Hradišťanu Jiřího Pavlici a Pěveckého sboru SGV.
V pátek 16. 9. se v dopoledních hodinách uskuteční
konference věnovaná historii jezuitského vzdělávání na Velehradě. Tato konference je určena žákům
a zaměstnancům SGV, kteří zcela vyplní kapacitu
Slovanského sálu. Proto pro Vás bude v tomto čase
připravena možnost prohlídky gymnázia, nově zrestaurované baziliky a lapidária.
Budete-li mít chuť oslavit s námi toto výročí, prosíme Vás o včasnou registraci prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách SGV. Zde
si budete moci také rezervovat vstupenky na koncert
Hradišťanu. Cena vstupenky je 170,- Kč. Po provedení
rezervace Vám systém vygeneruje pokyny k uhrazení
pro platbu převodem. Po uhrazení příslušné částky si
budete moci vstupenky vyzvednout v kanceláři SGV,
nebo na místě v den koncertu. Velmi Vás prosíme
o zakoupení vstupenek co nejdříve.
Vstupenky bude také možno koupit v den koncertu
přímo v bazilice - cena 200 Kč.
Budete-li mít zájem o páteční prohlídku Stojanova
gymnázia, baziliky a lapidária, označte, prosím, zvolené v registračním formuláři. Prohlídky jsou zdarma.
Vrcholem oslav bude společné slavení mše sv.,
kterou bude v 11.00 sloužit Mons. Jan Graubner
spolu s předními představiteli jezuitského řádu.
Srdečně Vás zveme ke společnému slavení 100. výročí vzdělávání na Velehradě a těšíme se na setkání
s Vámi.
Vedení Stojanova gymnázia, Velehrad
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V

Svatá brána otevřená

elehrad je jedno ze tří míst v naší arcidiecézi,
které je v tomto roce milosrdenství na pokyn
papeže Františka z rozhodnutí arcibiskupa Jana
Graubnera obdařeno darem svaté brány. Někteří
se ptají: Proč Svatá brána? K čemu je to dobré?
Projitím svatou branou může katolický křesťan
za splnění dalších podmínek získat zvláštní milosti
od Boha pro sebe nebo duše v očistci. Papež tímto
způsobem volá křesťany, aby měli zájem na tom, aby
posvěcovali sebe a pomáhali do nebe i druhým.
Svatá brána nám má také připomínat, že jednou
budeme všichni procházet branou Božího soudu
do věčnosti. Stane se tak v okamžiku smrti. A my
se už nyní chceme naučit, jak vejít v tom okamžiku do
věčnosti ne k odsouzení, k věčnému trápení v pekle,
ale jak vejít do věčného štěstí v nebi. To se stane,
budeme-li se v tom okamžiku dovolávat Božího milosrdenství nad sebou. Procházení Svatou branou nám
má napomoci nacvičit si tento úkon pokory, důvěry
a lásky k Bohu.
Když otec biskup Josef Hrdlička 24. ledna tohoto
roku otevíral svatou bránu v naší bazilice, pronesl
během kázání, že význam svaté brány si můžeme
zapamatovat jednoduchými verši, které jsou parodií
na dětskou říkanku:
Svatá brána otevřená,
zlatým klíčem odemčená,
kdo tou branou projde,
k Ježíšovi dojde.
Ať jsi ten anebo ten,
staň se Božím dítětem.
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Svatá brána na Velehradě (což je vchod do Královské kaple na severní straně baziliky) se v tomto
roce stává cílem mnoha poutníků a skupin poutníků
z blízkého i dalekého okolí. Do dnešního dne jí prošlo
na 50000 lidí. Pamatujme na to, že my bydlící na Velehradě ji máme nejblíž, ze všech lidí a že můžeme
z této skutečnosti vytěžit mnohé milosti pro sebe
anebo duše našich zemřelých.
Svatí Cyril a Metoděj, které budeme opět 5. července oslavovat, nám s Písmem svatým přinesli i zvěst
o životě věčném. Sami žili tak, že se jim v okamžiku
smrti otevřela brána nebe. Kéž nám svou přímluvou
tito naši patroni pomohou dosáhnout stejné odměny.
Přeji Vám všem, milí čtenáři, pokojné prožití
naší poutě a radostné prožívání prázdnin a dovolených.
P. Petr Přádka SJ, farář

Noc kostelů 2016.

Prohlídka barokních zahrad.

Výtvarná dílna při první části Noci kostelů

Loutkový koncert v rámci Víkendu otevřených zahrad.
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Informace
z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje

P

rvní polovina letošního roku uplynula a my se
můžeme ohlédnout, co jsme za tuto dobu společnými silami pro Velehrad připravili.
Po ukončení všech dosavadních projektů se i nadále snažíme naplňovat poslání a účel, ke kterému
všechny předešlé opravy směřovaly, a to k oživení
celého poutního místa. Věříme, že se nám to daří
i díky vaší podpoře.
Po dokončení oprav se ŘKF Velehrad společně s Maticí velehradskou rozhodla vydat nového
tištěného průvodce bazilikou s názvem Kamenná
čítanka. V průvodci naleznete nejnovější poznatky
z posledních průzkumů i spoustu zajímavých fotografií. Z dalších tiskovin se snažíme rozšiřovat nabídku
propagačních materiálů, ať už se jedná o skládačku
představující to nejzajímavější z Velehradu (dnes už
je k dispozici ve třech jazykových verzích a chystáme
čtvrtou) nebo kalendář na příští rok.
Nejen pro poutníky se nám podařilo společně
se Stojanovým gymnáziem a DZP Velehrad-Vincentinum domluvit zpřístupnění bývalých klášterních zahrad, které v minulých letech prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Tyto zahrady jsou během sezóny
přístupné branou naproti morového sloupu u ulice
Buchlovská každý den od 9.00 – 17.00 hodin.
Pro návštěvníky i domácí je již od jarních měsíců
přístupný kostel Zjevení Páně – Cyrilka s interaktivní výstavou Volím si Sofii. Tuto výstavu, určenou

Účastníci Studentského Velahradu na nádvoří před bazilikou.

Z vernisáže výstavy Karel IV - Otec vlasti.
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zejména mladším návštěvníkům, na konci června
vystřídá výstava ikon Okno do nebe.
Alespoň výběrem uveďme výčet významných kulturních aktivit, které se od začátku letošního roku na
Velehradě udály. Nový rok jsme zahájili již podruhé
vánočním koncertem CM Cifra a pěveckého sboru
Viva la musica, který si našel spoustu věrných
návštěvníků. Proběhla první část letošních velehradských filmových seminářů, kdy bylo možné
zhlédnout kvalitní a poutavé snímky. Na Velehrad
zavítalo několik filmových lektorů a v závěru května
také host mimořádný – slovenský režisér Dušan
Hanák, který s diváky po projekci diskutoval o dnes
už ikonickém filmu slovenské kinematografie Obrazy
starého sveta. Velký zájem zejména z řad místních
jsme zaznamenali při dvou přednáškách Fenomén
pohlednice a Velehrad a Nové objevy na Velehradě
v podání archeologů Zdeňka Schenka a Jana Mikulíka. V době před Velikonocemi jsme připravili jednodenní duchovní obnovu, kterou vedl P. Ladislav
Árvai SJ. Zejména pro děti byl připraven výukový
program pojednávající o velikonočních svátcích.
Mezi akce velkého rozsahu můžeme zmínit výročí
úmrtí Mons. Jana Šrámka, Studentský Velehrad
nebo Dny slovanské kultury, do jejichž programu
jsme se zapojili poprvé. V uplynulém období začal
cyklus varhanních koncertů, na které přispěla také
obec Velehrad a proběhla Noc kostelů či Víkend
otevřených zahrad, které byly hojně navštíveny.
Zapomenout bychom neměli ani sérii akcí k výročí
narození krále a císaře Karla IV. Vrcholem tohoto
jubilea na Velehradě bude koncert vokálního souboru Schola Gregoriana Pragensis, který se uskuteční
v neděli 4. září.
V nadcházejícím pololetí nás bude čekat zejména
Národní pouť a Dny lidí dobré vůle. V tyto dny bude
probíhat v expozici Bible pro malé i velké přepisování bible, jde o tzv. Velehradský rukopis, ke kterému
se můžete svým zápisem připojit. V den tzv. Malé
pouti je plánována přednáška Karel IV – potomek
i předek světců. V srpnu v den titulární slavnosti
baziliky bude mít svoji pouť Matice velehradská. Při
této příležitosti Vás zveme na divadelní představení
pro děti Hudební lahůdky. Konec prázdnin bude patřit již desátému ročníku hudebního festivalu Šroubek, který představí hudbu na pomezí žánrů. Nelze
také zapomenout na mnohé pěší poutě na Velehrad
či z Velehradu, ke kterým je možné se kdykoliv připojit. Více se o nich dozvíte na www.poutnik-jan.cz.
O dalších připravovaných akcích Vás budeme rádi
informovat na www.velehradinfo.cz, facebookovém
profilu Poutní areál Velehrad nebo osobně na infocentru ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Bc. Petra Číhalová

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Ve Vincentinu nežijí „chudáci“

S

tejně jako mnozí lidé s různým druhem a stupněm
postižení, tak i my, pracovníci velehradského Vincentina, se stále ještě setkáváme s předsudky a negativním hodnocením našich obyvatel ze strany veřejnosti.
Dlužno říci, že s místními velehradskými občany, kteří
již léta v ulicích potkávají naše obyvatele, máme spíše
ty lepší zkušenosti.
Většinou mají lidé žijící v běžné společnosti dva
odlišné postoje. Jedním z nich je postoj se shovívavým úsměvem: „...jsou to chudáci...“; druhým je pak
strach a obava z odlišnosti lidí s handicapem a z toho
vyplývající nálepkování a různá označování našich
postižených, skryté úšklebky a odvracení očí. A i když
se postižení lidé v ulicích stále více objevují a veřejnost
si zvyká na jejich přítomnost ve veřejných prostorách, vždy se najde někdo, kdo ani netuší, jak rychle,
ve zlomku vteřiny, se člověk může ocitnout v takové
nepříznivé situaci, že bude muset žádat o sociální službu, kterou náš domov poskytuje.
Naši obyvatelé ovšem nejsou chudáci. Bydlí v příjemném prostředí, nejvýše dva lidé na pokoji, pobírají
důchod, z něhož si platí bydlení a celodenní stravu,
pobírají příspěvky na péči, ze kterých hradí poskytování činností, které pro své postižení sami nedokážou.
Je to například pomoc při hygieně, péči o svou osobu,
v oblasti mobility, komunikace s druhými lidmi, hospodaření s finančními prostředky, při orientaci v prostředí, při řešení osobních záležitostí atd. Zůstává jim
podle zákona pro jejich osobní potřebu 15% z jejich
důchodu. Z těch si pak hradí léky, ošacení, některé
hygienické potřeby a také zájezdy, rekreace nebo cestování do města.
Pracovníci, kteří jsou jim nejblíže, je podporují
v jejich zájmech a pomáhají jim v tom, aby vedli
aktivní život. Takový, jaký žije většina z nás se všemi
právy a povinnostmi, které k běžnému životu patří.
Pracují v rukodělných dílnách v domově, někteří pravidelně dojíždějí do Uherského Hradiště, kde využívají
ambulantních sociálních služeb podporujících rozvoj
samostatnosti a soběstačnosti a rozvíjejících pracovní
návyky.
S našimi obyvateli sdílíme i mnohé radosti a strasti,
které nás na jejich cestě životem potkávají. A co nás
nejvíce v poslední době pobavilo? Třeba když jsme
cestovali do Prahy navštívit gorilího samce Richarda,
který se k nám otočil mohutným pozadím a nechtěl
s námi nic mít, když jsme hráli turnaj v Člověče nezlob
se, když jsme se učili cestovat hromadnou dopravou
do města a přecházet frekventovanou silnici a křižovatku na zelenou, když jsme sundávali májku a opékali
špekáčky, když jsme zpívali v černých brýlích a kostkovaných košilích v Uherském Hradišti na náměstí.

A z čeho máme největší radost? Když se našim obyvatelům něco dobrého podaří. Nově získané dovednosti, které dokážou uplatnit, rehabilitace, která se podařila, jejich osobní cíl, kterého dosáhli.
Nastává letní období. Je to čas, kdy se nejvíce těšíme
na přátelská setkání s lidmi, které jsme už dlouho neviděli. Setkání, které nás zahřeje u srdíčka jako každý
rok při Dnech lidí dobré vůle tady u nás na Velehradě.
Přijďte se podívat mezi nás...
Lenka Lesová,DiS, sociální pracovnice
Ing. Milena Marečková, vedoucí DZP Vincentinum
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská

V

průběhu prvního pololetí roku 2016 připravili
pracovníci DZP Velehrad-Buchlovská pro obyvatele domova opravdu pestrý program. V zařízení, ale
i mimo něj, proběhly všestranné sportovní, společenské a kulturní aktivity, výlety, workshopy a jiné.
Protože nuda u nás není vítána a snažíme se být
maximálně aktivní, proběhl například 7. ledna výlet

na běžkách v blízkém okolí domova, 25. května
si poměřili své síly v napínavém fotbalovém utkání
zaměstnanci s uživateli, kteří nad personálem nakonec těsně zvítězili. V červnu pod záštitou našeho
zařízení proběhl také vzrušující turnaj v ping-pongu, kterého se zúčastnilo 6 zařízení (DOZP Horizont
Kyjov, DZP Kunovice-Cihlářská, DZP Staré Město-Kopánky, DZP Uherský Brod, DZP Velehrad-Buchlovská a Chráněné bydlení Uherské Hradiště-Rostislavova). Všichni účastníci zapojili své síly a bojovali až
do konce.
Jakmile to dovolilo počasí, neopomněli jsme ani
na výlety. V lednu jsme navštívili ledové království
v Rožnově pod Radhoštěm, v dubnu jsme si udělali
procházku na Salaš a navštívili jsme také Slováckou
galerii v Uherském Hradišti. V červnu například proběhla akce Cesty za poznáním – po cyklostezkách
do všech světových stran, zajeli jsme také na farmu
do Boršic, na zámek do Buchlovic a do Kroměříže.
Protože jsou naši uživatelé velmi šikovní a my
jsme pyšní na jejich práci, účastníme se všemožných
jarmarků a workshopů s prezentací jejich výrobků.
Od 4. do 8. dubna představili uživatelé svou práci
v kavárně Café21 v Uherském Hradišti. Velmi zajímavý byl také workshop „Tvoříme spolu“, který organizovala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
Zde proběhlo setkání s dětmi 4. a 5. třídy. Záměrem
bylo seznámit veřejnost a hlavně děti s výrobky,
které naši uživatelé v rámci kreativních dílen vytváří.
Ve spolupráci s nimi si děti mimo jiné ušily například
levandulové kytičky, vyrobily květy vlčích máků
z papíru nebo také vytvořily záložky do knížek.
S velkým úspěchem jsme i letos koncem dubna
stavěli a o měsíc později opět káceli májku. Této
akce se již tradičně zúčastnilo velké množství obyvatelů našeho zařízení. Pro dobrou atmosféru nám
zahrála na harmoniku paní Novotná z Velehradu,
kromě toho jsme si také zabrnkali na kytaru a zazpívali si. Chybět samozřejmě nemohlo ani opékání špekáčků. Zajímavým květnovým zpestřením byla taktéž
návštěva kouzelníka Katonase, který nám předvedl
své velmi poutavé vystoupení, do kterého zapojil
nejednoho uživatele. Spolu s ním se na pódiu objevil
také králík v klobouku, hrdlička, břichomluvec a zpívající pejsek.
Stejně jako v prvním pololetí, nebudeme ustávat
ani v tom dalším. Budeme i nadále usilovat o to, aby
se u nás všichni uživatelé cítili dobře jako doma a aby
byl připravovaný program pro ně zajímavý a stejně
tak pestrý, jako ten již uskutečněný.

Sport
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Žáci Sokol Velehrad
Vážení sportovní přátelé,

Opět nám skončila další fotbalová sezóna a je čas
na krátké zamyšlení nad velehradským žákovským
fotbalem.
V půlce sezóny jsem ve svém komentáři byl
velmi spokojený jak s výsledky, tak s celkovým stavem kolem našich žáků. Na jaře jsme sice neuhájili
1.místo v tabulce, ale moje spokojenost přetrvává.
Určitě nebudeme mít starosti stejné, jako bude mít
vítěz skupiny Traplice, kde v mužstvu končí naráz
7 žáků a hrozí, že nebudou mít s kým hrát. U nás
je situace jiná. Sice končí 3 hráči, Max Lancouch,
Tomáš Daněk a Pavel Mítek, ale dalších 10 kluků
čeká, že se více dostanou do akce a že se více zapojí
do hry v mistrovských zápasech. Když v současné
době řeknu, že máme 25 žáků, tak jsem určitě ještě
na někoho zapomněl. Za rok to může být jiné, hlavně
z hlediska fotbalovosti. To odejde velmi kvalitní skupina kluků.
Ale ještě se vrátím k těm, co končí. Všichni tři byli
velmi dobří. V rámci možností a úměrně svému věku
byli tahouny mužstva. Max Lancouch se navíc propra-

coval v obávaného střelce. Všem moc děkuji za přístup. Pokud v nich zůstane láska k fotbalu, a i když
se přidá láska k děvčatům (pokud nepřevládne nad
fotbalem), tak s přehledem mohou pokračovat někde
v dorosteneckém mužstvu. Kde, to se uvidí, existuje
ještě možnost založit dorost na Velehradě. Ale než to
ušít horkou jehlou letos, tak to raději odložme o rok,
kdy se budou moci zapojit další ročníky kluků.
Ještě zpátky k výsledkům. Byly zápasy, kde se nám
moc nedařilo hlavně herně, a to bohužel na domácím
hřišti. Přestože v nich kluci odevzdali maximum,
jejich fotbalovosti moc nesvědčí naše hodně nerovné
hřiště. V klíčových soubojích o 1.místo s Traplicemi
jsme ztratili body. Celkově asi skončíme druzí. Traplice dohrávají ještě jedno utkání a je předpoklad, že
zvítězí. Zato máme suverénně nejlepší skóre, 82 vstřelených branek ku 24 obdrženým. Na vstřelených se
nejvíce podíleli Šimon Jelínek s 25 brankami. Přes 20
se ještě dostali Max Lancouch a Zbyněk Bílka. Přeji
jim, ať jim to tam padá i dále. Mezi střelce už se začínají prosazovat i ti nejmladší, Ondra Zelený ze Salaše
a Alex Huňka z Modré, což je jenom dobře. Asi bych
měl pochválit ještě další hráče. Oporami, mimo už
zmiňované, byli hlavně kapitán Ondra Benko, Michal
Korvas a brankář Petr Sontag. Dobrými a spolehlivými výkony se dopředu tlačí Petr Pelikán a vedle
těchto opor fotbalově roste Viktor Talaš se Šimonem
Mergentalem, který s námi v rámci možností začal
hrávat. A ti nejmenší? Jsou velmi nadějní. Takový
Vojta Toček, Lukášek Tomčala, Toník Slavík, Danek
Matoušek, to je velehradská fotbalová budoucnost.
A to jsem určitě ještě na někoho zapomněl.
Nesmím zapomnět poděkovat rovněž rodičům
za vynikající podporu. Bez ní by to nešlo dělat.
Trenéři Vašek Kovařík a Jirka Polášek

Mgr. Kamila Bartošíková,
sociální pracovnice DZP Velehrad-Buchlovská
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Sport
Vážení spoluobčané!
Opět po půlroce předkládám informace o dění ve
fotbalovém oddíle TJ Velehrad. Je to informace velmi
radostná a zároveň velmi překvapivá. Mužstvo mužů
postoupilo suverénním způsobem do okresní soutěže. V jarní části soutěže neprohrálo žádný zápas,
všechny zápasy vyhrálo. Zde je nutno vyzvednout poctivou a trpělivou práci trenéra
pana Pavla Šidlíka. Mužstvo pod jeho
vedením získalo herní jistotu a sympatický herní projev. Na tomto místě je
třeba Pavlovi Šidlíkovi upřímně poděkovat a současně se s ním rozloučit,
protože na vlastní žádost odchází od
trenérské práce.
Dále je nutno vzpomenout výsledek
žádosti o dotační finance na obnovu hrací
plochy. Naší žádosti bohužel nebylo ze strany
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhověno. Vedení tělovýchovné jednoty bude ve spolupráci
s OÚ Velehrad zpracovávat novou žádost o dotační
prostředky na příští rok 2017. Současně vedení fotbalového oddílu vede jednání s vedením okresního
výboru FAČRu o udělení výjimky pro příští sezonu

na soutěžní zápasy v okresní soutěži mužů na našem
hřišti.                                             
O dění ve fotbalovém oddíle žáků, kteří ukončili
letošní ročník na krásném druhém místě, podal jako
již tradičně pan Václav Kovařík, kterému je nutno taktéž poděkovat za jeho dosavadní skvělou práci s těmi
nejmenšími fotbalisty i fotbalistkami.
Co nás čeká v novém ročníku sezony
2016/17? Především mužstvo mužů převezme nový trenér pan Zdeněk Sonntag ml.
Fotbalovým příznivcům je tento odchovanec naší fotbalové líhně dostatečně
znám a pevně věříme, že provede
naše mužstvo mužů úspěšně okresní
soutěží.
Na závěr mi dovolte popřát našemu
mužstvu v nové soutěži mnoho sportovního štěstí a vytrvalosti i v okamžicích,
kdy se nebude dařit. Všem našim úžasným
fanouškům a příznivcům vřelé díky za Vaši podporu,
jak na domácím hřišti, tak i na stadionech našich
soupeřů.
S pozdravem fotbalu zdar
Nevařil Jiří t.m.                                        

Sport
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Přátelský turnaj ve stolním tenise
s obcí Terchová

Z

ačátkem června zavítal na Velehrad tým stolního
tenisu z obce Terchová, abychom společně znovu
poměřili síly a utužili partnerské vztahy. Po předchozí porážce v září minulého ruku jsme s očekáváním
vyhlíželi své partnery a pro dnešní den i soupeře.
Hosty jsme přivítali s otevřenou náručí, a jak jinak,
než přípitkem slivovice. Hosté, kteří přijeli v sestavě
čtyř hráčů a šofér, se v poklidném duchu roztrénovali,
abychom mohli začít první zápas dnešního dne. Po
dramatickém průběhu prvního zápasu nakonec vítězství uhájil tým Velehrad „A“.
Následně jsme naše hosty pozvali na oběd na Vegacentrum, kde jsme měli tu čest poobědvat svatební
svíčkovou. Jelikož po tak vydatném jídle by nikdo
z přítomných hráčů nebyl schopný pohybu, provedli
jsme Terchovany po areálu Velehradu. Ze zrychlené exkurze byli hosté velmi nadšeni, jelikož na Velehradě údajně ještě nebyli. Abychom ale naplnili účel
celé akce, odebrali jsme se opět do tělocvičny, kde už
Terchovany očekával druhý tým Velehrad „B“, který
nakonec také uhájil vítězství.

KALENDÁŘ AKCÍ

Ač trochu zklamaní, že tentokrát nevyhráli, troufám si tvrdit, že byli hosté s návštěvou obce Velehrad
spokojení a už teď je jasné, že to nebyl náš poslední
vzájemný zápas. Na závěr jsme se tedy za účasti
zastupitelky paní Krysové s našimi partnery rozloučili. A v září opět na viděnou…
Vaněk Lukáš

V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ 2016

Datum

Program

Místo

2. 7. - 4. 7.

Dny lidí dobré vůle, koncert

Velehrad

5. 7.

Národní pouť

Velehrad

10. 7.

Malá pouť

bazilika

5. 8. - 29. 9.

Brány recyklace

TC Velehrad

15. 8.

Pouť Matice velehradské

bazilika

27. 8.

Hudební festival Šroubek

Velehrad

28. 8.

Varhanní koncert k 230. výročí narození sv. Jana Maria Vianneye, patrona kněží

bazilika

3. 9.

Slovácké hody s právem

Velehrad

4. 9.

Koncert k výročí narození Karla IV. - Schola Gregoriana Pragensis

bazilika

15. 9.

Koncert k výročí Stojanova gymnázia

bazilika

21. 9.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

OÚ Velehrad

25. 9.

Varhanní koncert k 1095. výročí úmrtí sv. Ludmily patronky českého národa

bazilika

Vernisáž výstavy umělců malujících ústy a nohama v turistickém centru.

14
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Turistické centrum

TURISTICKÉ CENTRUM VELEHRAD

V

e velehradském turistickém centru se na
začátku června otevřela půl roku připravovaná
dlouhodobá výstava „Příběh sochy“ akademického sochaře Otmara Olivy, který dlouhá léta žije a
pracuje na Velehradě. Ojedinělá výstava odkrývá
spojitost výtvarníkova života a díla s prostředím,
v němž vzniká. Umožňuje nahlédnout do autorské
motivace i řemeslných postupů tvorby. Expozice je
průmětem Olivovy tvorby, jak v čase, tak v tématech, kterým se věnuje. Vystavené sochy a převážně liturgické artefakty jsou doplněny o filmy
a panely s obrazovou a textovou dokumentací. Je
zde mimo jiné popsán příběh oltáře a ambonu,
které Oliva vytvořil ve spolupráci s architektem
Tomášem Černouškem pro velehradskou baziliku.

červenec 2016
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Zároveň je třeba možné shlédnout panel s velkoformátovou fotografií papežské kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu, do níž Oliva vytvořil oltář
s vloženou schránou s velehradskou hlínou a trůn,
na jehož opěradle je replika velkomoravského
kříže. Výstava je doprovázena dokumenty a artefakty z každodenního umělcova života, které ilustrují jak rodinný, tak společenský kontext, v nichž
dílo vzniká. Výstava vznikla z inciativy obce Velehrad a na její přípravě spolupracovala celá rodina
Otmara Olivy spolu se sochařovými přáteli. Nad
výstavou převzali záštitu ministr kultury Daniel Herman a europoslankyně Michaela Šojdrová,
která spolu s biskupem Josefem Hrdličkou a Jaroslavem Zapletalem expozici zahajovali.

P

Obecní knihovna

Do knihovny pro knížku i pro zábavu

atříte k těm, co se jim dobře usíná jedině
nad stránkami oblíbené knížky? Nebo k těm,
co knihám vyhradili dva týdny letní dovolené a jinak
se věnují něčemu užitečnějšímu? Nebo si vzpomenete na knihovnu vždycky před pololetím či maturitou,
když je potřeba zaplnit řádky do seznamu povinné
četby?
Ať se řadíte ke čtenářům pravidelným nebo svátečním, ve velehradské knihovně si určitě vyberete.
K dispozici máte 4.240 svazků různých žánrů. Velký
podíl zaujímají oblíbené romány, a to jak ze současnosti, tak historické. Najdete zde jak nenáročné
slaďáčky či napínavé detektivky na dovolenou, tak
i něco k zamyšlení (včetně psychologické literatury).
Stálý seznam knih také pravidelně doplňujeme asi
třemi stovkami titulů z mezivýpůjčního fondu – ten
se obměňuje každého půl roku.
Knihovna funguje jako služba obce svým obyvatelům (i obyvatelům sousedních obcí), registrace i půjčování je tedy zcela zdarma.
V tomto roce také proběhla v knihovně kompletní
revize. Desítky vyřazených knih nabízíme občanům k rozebrání za dobrovolný příspěvek – přijďte
si vybrat.
Koho knížky opravdu nezajímají nebo na ně zkrátka nemá čas, i toho do knihovny zveme. Pořádáme
pravidelné besedy, přednášky či tvoření pro děti.
Za poslední půlrok jsme přivítali pány Jilíka

a Žižlavského s jejich povídáním o Chřibech (nad
novou knihou Chřiby, strážci středního Pomoraví).
Děti se setkaly nad společnou výzdobou a pátrací
hrou po knihovně a také při výrobě ozdob z ovčí vlny.
U příležitosti Dne Země připravila paní knihovnice
malou ochutnávku jídel z planých rostlin.
Program na příští školní rok se již chystá. Opět
se můžete těšit na přednášky a besedy, stejně jako
na autorská čtení a možná i hudební produkci. Pro
děti plánujeme pravidelné rukodělné tvoření s různými lektorkami.
Budeme moc rádi, když se knihovna stane kromě
poučení i místem sousedského setkávání. V knihovně
je možné uskutečnit téměř nemožné – vytvořit zde
zklidnění mimo prostor a čas a zároveň místo, kde to
tepe a žije. To je pro nás, jako vaše knihovnice smělá
výzva. A pro vás všechny, kterým na takovém místě
bude dobře.
Otevřeno je každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
A také jindy, když bude dobrý nápad, chuť a prostor
se sejít. O prázdninách bude otevřeno ve čtvrtek 21. 7.
(zvažujeme ještě jeden termín v srpnu). Od září již
jedeme opět naplno. Pro vaše nápady a postřehy jsme
non-stop na mailu: knihovna.velehrad@seznam.cz,
www.velehrad.knihovna.cz.

Poděkování končícím pracovnicím obecní knihovny.

Nové knihovnice Eva a Veronika vítají děti.

Den Země - ochutnávka jídel z planých rostlin.

Výroba ozdob z ovčí vlny.

Vaše knihovnice
Veronika Mergentalová a Eva Petrželková

Z vernisáže výstavy „Příběh sochy“ akademického sochaře Otmara Olivy.

V prostorách 1. patra je v červenci k vidění
výstava obrazů s názvem „Imaginace“ výtvarníků Heleny Šuranské a Pavla Bezděčky. V srpnu
bude možné navštívit putovní výstavu „Brána
recyklace“, jejímž cílem je poukázat na význam
třídění a recyklace odpadů. Zajímavou součástí
výstavy budou umělecká díla z odpadového materiálu.
Turistické centrum připravuje výstavu „Doma

16

na Velehradě“, která by měla zachytit a připomenout něco málo ze života na Velehradě, který
si pamatují možná ještě babičky či prababičky, ale
vnuci a pravnuci o něm slyší jen z vyprávění nebo
knížek. Pokud máte nějaké věci, o nichž si myslíte,
že by na této výstavě neměly chybět, budeme rádi,
když exponáty do připravované výstavy zapůjčíte,
stačí kontaktovat pracovníky turistického centra.

17
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Výsledky ze sociálního průzkumu

P

řed Velikonocemi uskutečnil sociální výbor
obce Velehrad průzkum sociálních služeb, které
velehradští občané aktuálně využívají a o které by
v budoucnu měli zájem. Do všech domácností roznesli 785 tištěných dotazníků, z nichž lidé vyplnili a
zpět odevzdali 105. Dotazník bylo možné vyplnit také
elektronicky na webových stránkách obce, čehož využilo 25 obyvatel.
Z průzkumu vyplývá, že ze současných služeb je
nejvíce využíván rozvoz obědů (35%) a v domácnosti
využívané služby kadeřnic a pedikérek (36%). Krátkodobý dohled u seniora a krátkodobé hlídání dětí
využívá shodně 8% obyvatel. Krátkodobé ubytování
seniorů s pečovatelskou službou zmínily 4% dotázaných.
V oblasti zájmu o jednotlivé sociální
služby a opat5%
% několika
6 % rozděleno18do
ření bylo spektrum odpovědí
drobnějších kategorií. Domov
pro
seniory
by využilo
5%
18% dotázaných, o startovací byty pro mladé byl zá%
4%
jem z 10% odpovědí. 7Podobné
procento bylo u zájmu
o pension (9%) a další
služby
jako
zdravotní
pomoc
3%
domů, krátkodobé hlídání seniorů, kosmetika,9 %pe% domácností či rozvoz obědů
dikúra, kadeřnictví 5do
v obci.
5%
Výsledky dotazníku slouží
zastupitelstvu obce jako
10 %
6%
podklad pro jednání s jednotlivými organizacemi
za3%
3 %jako pro vlastní
jišťujícími tyto služby, stejně
aktivity
8%
3%
obce v sociální oblasti.
1%

5%
6%

18 %

5%
7%

4%

3%

9%

5%

5%
10 %

6%
3%

8%

3%

3%

1%
18 % - domov pro seniory
4 % - více informací o možné pomoci na stránkách obce,
v občasníku
9 % - penzion
5 % - občasná pomoc v domácnosti
6 % - zdravotní pomoc domů
3 % - krátkodobé hlídání seniorů
3 % - krátkodobé ubytování seniorů
1 % -možnost pouze návštěv pro seniory
8 % - dovoz obědů v obci
3 % - krátkodobé hlídíní dětí
10 % - startovací byty pro mladé
5 % - zlepšení dopravní obslužnosti
3 % - klub pro mládež
7 % - kosmetika, kadeřnictví, pedikůra, domů
5 % - denní stacionář
6 % - poradenská pomoc obce
5 % - jiné...
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18 % - domov pro seniory
4 % - více informací o možné pomoci na stránkách obce,
v občasníku
9 % - penzion
5 % - občasná pomoc v domácnosti
6 % - zdravotní pomoc domů
3 % - krátkodobé hlídání seniorů
3 % - krátkodobé ubytování seniorů
1 % -možnost pouze návštěv pro seniory
8 % - dovoz obědů v obci
3 % - krátkodobé hlídíní dětí
10 % - startovací byty pro mladé
5 % - zlepšení dopravní obslužnosti
3 % - klub pro mládež
7 % - kosmetika, kadeřnictví, pedikůra, domů
5 % - denní stacionář
Poděkování panu Pavlu Dudovi při jeho odchodu do důchodu.
6 % - poradenská pomoc obce
5 % - jiné...

Ze života obce

Nové osévání mezí nad Velehradem.

Večer slovanských balad při Dnech slovanské kultury.

Komunitní strategie obce - podněty občanů.

Provizorní oprava mostku cyklostezky na Salaš.

Nové molo na rybníku Rákoš.

Žáci ZŠ Terchová na návštěvě Velehradu.

Poznej svého farmáře - prohlídka Biozeleniny pana Weidenthalera.

Komunitní strategie obce Velehrad pro roky 2016 - 2030

V

jarních týdnech letošního roku se v pěti navazujících
setkáních vytvořili občané Velehradu komunitní strategii
obce Velehrad pro následující roky. Z úvodního setkání, kterého
se zúčastnilo téměř sedmdesát obyvatel, vyplynuly jak detailní
návrhy, tak komplexnější témata, která byla následně zapracována do celkové strategie. Tým, do něhož se mohl zapojit kdokoliv z občanů, vypracovával podklady pro stanovení priorit obce
s detailními body pro práci všech, kteří se chtějí aktivně podílet
na utváření veřejného života v obci. Zároveň byla společně vytvořena vize obce Velehrad, která je jistým vodítkem pro směřování
veřejného života obce na nejrůznějších úrovních.

Strategický plán vychází z analýzy stavu společnosti Velehradu na počátku roku 2016, bere do úvahy strategické zdroje obce
a reálné možnosti v nastávajícím období. Staví na společném zájmu a aktivitě občanů, církevních subjektů, podnikatelů a zastupitelstva. Je východiskem pro střednědobé plánování v následujících volebních obdobích a nastiňuje cesty pro tvorbu místních
politik na roky 2016 - 2030. Tento strategický dokument otevírá
prostor pro kreativitu občanské společnosti Velehradu a podporuje zájem a odpovědnost občanů při návrhu a realizaci projektů
ve veřejném prostoru.

Vize Velehradu 2030
• Velehrad je prosperující sebevědomá obec využívající potenciál poutního místa.
• Zajišťuje kvalitní životní podmínky všech svých
občanů.
• Podnikání přispívá k soběstačnosti obce.
• Obec spolupracuje s církví ke vzájemnému prospěchu.
• Občané jsou na Velehrad hrdi, udržují dobré sousedské vztahy, udržují tradice a zakládají nové.
• Školy na Velehradě rozvíjejí osobnosti a dávají
kvalitní základ pro život.
• Komunitní vzdělávání přispívá k celoživotnímu
učení všech a k rozvoji obce.
• Společenství občanů Velehradu vytváří podmínky pro kvalitní život všech generací a sociálních
skupin, oceňuje jejich přednosti a nabízí místa
a příležitosti k setkávání.
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• Stavby, stromy a zeleň jsou citlivě sladěny s místem a krajinou.
• Občané jsou ohleduplní k životnímu prostředí.
• Zemědělská a lesní půda na území obce je zemědělci, vinaři a lesníky chráněna a využívána k odpovědnému hospodaření.
• Velehrad je křižovatka kultur Evropy, jeho tradice a duchovní odkaz zavazují a spojují.
• Lidé dobré vůle na Velehrad přijíždějí a také
v obci žijí.
Celý dokument je k dispozici na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce. Jednotlivá témata budou postupně představována jak na stránkách
zpravodaje tak webu obce.
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Narození
14. 11.
18. 1.
28. 1.
7. 4.
12. 4.

2015
2016
2016
2016
2016

Tobiáš Rek, čp. 231
Štěpán Dvouletý, čp. 178
David Zábranský, čp. 240
Adam Březina, čp. 322
Agáta Chvatíková, čp. 128

Uzavřeli manželství
18. 6. 2016

Lukáš Vecl (Velehrad) a Monika Hanáková
Ján Glosz, 70 let

Jindřiška Maděrová, 80 let

Marie Čechalová, 80 let

Zlatá svatba - František a Taťána Šefránkovi

Úmrtí
25. 11.
26.12.
8. 1.
12. 4.

2015
2016
2016
2016

Jaroslav Opluštil, 71 let
Marie Machková, 51 let, CHB
S. Ludmila Jančová, 84 let ŘS
S. Marie Holečková, 88 let, ŘS

24.
25.
28.
14.

4.
4.
4.
5.

2016
2016
2016
2016

Marie Doležalová, 89 let
Marie Zapletalová, 85 let
Miroslav Ondroušek, 56 let, DZP
František Forman, 67 let

Přihlášeni k trvalému pobytu
20.
10.
10.
24.
1.

1.
2.
2.
2.
6.

2016
2016
2016
2016
2016

Marie Juřinová, CHB čp. 325
Martin Krejčiřík, DZP čp. 305
René Sochor, DZP čp. 305
Robert Běťák, DZP čp. 301
Kateřina Strnadová, čp. 79

1.
1.
14.
20.
20.

6.
6.
6.
6.
6.

2016
2016
2016
2016
2016

Jan Krátký, čp. 79
Tomáš Krátký, čp. 79
Petr Ševčík, DZP čp. 305
Jiří Ďurčo, čp. 211
Eliška Ďurčová, čp. 211

Odhlášeni z trvalého pobytu
4.
4.
4.
6.
6.
6.
1.
5.
18.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Ludmila Kostelníčková, čp. 158
Zdeněk Ulrych, čp. 158
Dana Ulrychová, čp. 158
Petra Bělovská, čp. 158
Tereza Bělovská, čp. 158
Beata Mičolová, čp. 158
Weidenthalerová Anna, čp. 101
Ivan Derda, DZP čp. 301
Ladislava Havlíková, čp. 29

24. 2.
26. 2.
26. 2.
29. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.
14. 3.2
18. 5.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
016
2016

Jan Veselý, čp. 270
Olga Hvožďová, čp. 168
Max Hvožďa, čp. 168
Rafael Hrozen, DZP čp. 301
Miroslav Matějka, čp. 294
Monika Matějková, čp. 116
Agnes Weidenthalerová, čp. 101
Vladimír Turčáni, DZP čp. 301
Milan Holub, DZP čp. 301

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

tradi č n í hody s práv e m
které se uskuteční v naší obci 3. 9. 2016
Sra z na p a rkov iš ti ve 13:30 hod in.

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

Diamantová svatba
Jaroslav a Věra Višenkovi
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Kdo z občanů si nebude přát být uveden v rubrice „Z obecní matriky“, nechť toto oznámí na OÚ.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 9. 4. 2016

David Zábranský, nar. 28. 1. 2016, Velehrad 240 | Štěpán Dvouletý, nar. 18. 1. 2016, Velehrad 178
Matyáš Malinka, nar. 18. 11. 2015, Velehrad 331 | Tobiáš Rek, nar. 14. 11. 2015, Velehrad 231
Arnošt Luža, nar. 2. 11. 2015, Velehrad 314 | Emília Tkočová, nar. 15. 5. 2015, Velehrad 260
Josef Šlajsna, nar. 4. 10. 2015, Velehrad 231

Vyšlo 1. července 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 9. 12. 2016. N e p r o d e j n é
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 9. 4. 2016

Viktorie Kovaříková, nar. 4. 11. 2015, Modrá 143 | Jonáš Jaroš, nar. 29. 11. 2015, Modrá 204
Anna Houková, nar. 2. 12. 2015, Modrá 13 | Beáta Velecká, nar. 29. 1. 2016, Modrá 102

23
- 20 -

