Slovo starosty

Vážení sousedé,
na našich stolech se opět objevily adventní věnce, postupně zapalujeme jeho svíčky, hledáme pokoj a klid ve
dnech, kdy shonu je více než dosti. Od času před pár
měsíci, kdy jsme hledali stín, se toho mnoho na Velehradě událo. Zkusme se podívat na některé z věcí, které
se týkají nás všech, na témata obecní.
Velmi potěšující je dokončená restaurátorská obnova Mariánského sloupu. Od jara pracoval restaurátorský tým na kompletní obnově obecní kulturní památky, jejíž některé části byly ve velmi špatném stavu.
Dnes můžeme obdivovat dávný sochařský um opět
v plné parádě. Sochám byly domodelovány ulomené
části, doplněny byly zničené atributy světců a celý objekt byl vytmelen, očištěn a povrchově ošetřen. Na své
původní místo se však s velkou pravděpodobností nevrátí socha sv. Rocha, kterou odborníci na památkovou
péči doporučují umístit do interiéru. O jejím dalším
umístění se jedná, stejně jako o replice, která by měla
být vytvořena a umístěna na místo originálu. Z celkového rozpočtu opravy osmi set tisíc korun zaplatila obec
Velehrad pět set tisíc korun, tři sta tisíc jsme dostali
příspěvkem z ministerstva kultury.
Další opravou, i když ne restaurátorskou, byla úprava dřevěného mostu na cyklostezce přes Salašku.
V dnešních dnech byla dokončena oprava, která se
po odkrytí původní konstrukce stala stavbou mostu
nového, protože betonové pilíře nebyly již opravitelné.
Na stavbě mostu se stejným dílem s obcí Velehrad podílelo Arcibiskupství olomoucké a Lesní družstvo Zlechov-Tupesy, každý částkou tří set tisíc korun.
Investicí, na kterou jsme neměli žádný příspěvek,
byla kompletní výměna střešní krytiny na budově mateřské školy. Oprava se stihla v průběhu letních prázdnin, tedy provoz školky nebyl nijak omezen. Celková
částka dosáhla 1,3 milionu korun. V srpnu se podařilo
vyřešit i napojení odpadů mateřské školy na kanalizaci. Do letošního léta školka využívala starý septik pod
místností, kde si děti ukládaly tříkolky a další hračky.
Po napojení na kanalizaci jsme zrekonstruovali celou
podmáčenou místnost kolárny a školka ji může bez
obav užívat.
V průběhu letních měsíců jsme ve sportovním areá-
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lu základní školy vytvořili další moderní sportovní zázemí – workoutovou sestavu – venkovní soubor hrazd
a s nimi čtyři fitness stroje. Hrazdy i stroje slouží nejen
pro výuku tělesné výchovy v základní škole a na gymnáziu, ale je k dispozici všem, kteří chtějí sportovat,
posilovat nebo se jen protáhnout. Souhrnná cena za vybudování tohoto sportoviště dosáhla čtyř set padesáti
tisíc korun, které byly uvolněny z obecního rozpočtu.
Můžeme s velkým potěšením říct, že sportovní zázemí budeme moci doplnit o tolik potřebné multifunkční hřiště s umělým povrchem, který dovolí sportovat
venku i za méně příznivých povětrnostních podmínek
a především umožní kvalitní rozvoj sportovních aktivit
dětí a mládeže. Obec Velehrad podala žádost o dotaci
na vybudování tohoto sportoviště na ministerstvo pro
místní rozvoj a výrazně uspěla. Z celkových rozpočtovaných nákladů kolem 9 milionů korun nám byla přiznána dotace ve výši 4,6 milionu! Multifunkční sportoviště bude obsahovat hřiště pro nejrůznější míčové hry,
ovál s atletickou dráhou, doskočiště do dálky, odpaliště
na vrh koulí, stejně jako buňky se zázemím. Areál bude
vystavěn v průběhu roku 2018 a následně bude sloužit
nejen základní škole, školce, gymnáziu, ale také sportovním oddílům.
Velehradské zastupitelstvo se snaží pomoci také na
fotbalovém hřišti, kde je plocha prozatím rozměrově
problematická. Alespoň se dá podpořit vytvoření lepšího povrchu, tedy standardního trávníku. Proto obec
investovala šest set tisíc korun, aby v srpnu nechala vybudovat vodní zdroj, čerpací soustavu a zakoupila pásový zavlažovač, který by měl pomoci udržovat trávník
v dobré kondici. Tedy ať se malým i velkým fotbalistům
dobře hraje a tráva se zelená, když fotbal je ta hra …
Oblast trávy, keřů, trvalek a stromů na veřejných
prostranstvích v obci potěší snad každého z nás místních, stejně jako upravenost obce chválí leckteří turisté,
kteří k nám zavítají. Letošní jarní výsadby se zastupitelstvo obce rozhodlo na podzim podpořit úpravu zeleně
ještě přímo v centru na náměstí. Svah nad parkovištěm, který si obec za symbolickou cenu na patnáct
let pronajala, jsme nechali zcela omladit a vysadit zde
muchovníky, menší druh lípy a půdopokryvné keře.
Mladší lípa měla díky předchozímu poničení nestabilně založenu korunu, v dospělosti by strom mohl být
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náchylný k rozlomení, a proto jej odborníci doporučili
vyměnit.
Na podzim pracovníci obce dosadili přes sedmdesát
ovocných stromů podél cyklostezek a do mezí navazujících na větrolam nad Hájem. Doufejme, že pletivové chráničky odradí zvěř od jejich poškození a příští rok přinese dostatek vláhy pro zdárný růst starých
původních odrůd jabloní, hrušní či třešní. Co se týká
parku kolem turistického centra, tak se snažíme nejen
najít ideální způsob pro soutěžní výběr projektu, což
se na začátku nezdálo nijak složité, a zároveň najít či
našetřit nemalé finanční prostředky, které realizace
parku bude vyžadovat.
Finanční prostředky má obec Velehrad nachystané
pro výstavbu dvou chodníků - jak pro chodník od brány Stojanova k ulici Zahradní, tak chodník ke hřbitovu.
V případě chodníku k ulici Zahradní je hotov i projekt
a od zahájení stavebního řízení nás dělí pouze souhlas
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Ten nám buď udělí souhlas, nebo odprodá pozemek,
na kterém by byl nový chodník vybudován. Snažíme
se o to, aby úřední postup byl co nejrychlejší a mohlo
se začít se stavbou. Projekt opravy starého chodníku
ke hřbitovu a stavba navazující části čeká na dořešení odtoku vody z vozovky, který připomínkují správci
komunikace. Když jsme u hřbitova, tak je dobré zmínit, že do začátku března by měla být hotova studie na
úpravu a rozšíření velehradského hřbitova. S jeho částečnou opravou bychom aspoň v menším rozsahu začali již na jaře. Co se týká údržby hřbitova, tak ke konci
roku byl na hřbitově vyměněn jeho správce.
Z projektů, které jsou hotové a čekají na dokončení
povolovacího řízení a začátek stavby, je zde připravený
projekt kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku, která by v letošním roce měla být spolu s SVK a.s.
vystavěna. Ve fázi studie je doplnění vodovodu a plynovodu a stavba komunikace v ulici Pod Zahrádkami.
Nad vyhotovenou studií jsme se sešli s vlastníky okolních pozemků a budeme pokračovat v přípravě, která
si vyžádá odkoupení části pozemků a projekční práce,
stejně jako hledání finančního krytí pro uvažovanou
stavbu.
Na podzim bylo připomínkováno, projednáno
a schváleno zadání nového územního plánu obce
Velehrad. Připravujeme výběrové řízení na zpracovatele, kdy celý koloběh plánovacího řízení by měl začít

na jaře. Územního plánování se dotýká územní studie
lokality „Ke křížku“ ve vinohradech nad bytovkami.
Území by mělo sloužit jak pro výstavbu několika rodinných domů, tak pro výsadbu vinic. V další lokalitě, která umožňuje výstavbu, při úvozové cestě do vinohradních teras nad vodárkou, jsme s vlastníky pozemků
projednali možnost výkupu pozemků pro vybudování
navazující cesty. S dopravním projektantem dojednáváme zpracování její studie.
Před pár dny bylo ukončeno výběrové řízení na zpracování projektu bytů na půdě budovy velehradského
obecního úřadu. Projekt by měl být do konce června
zpracován, tak aby byl nachystán pro možnou výstavbu menších bytů.
Neutuchající snahou je dořešit se Zlínským krajem
využití opuštěné sociální budovy na Salašské. I přes
opakované výzvy a snahy nechává vlastník objektu,
tedy Zlínský kraj, stav zakonzervovaný se zatížením
dotačních závazků. Návrhy na převod vlastnictví podala jak obec Velehrad, tak Arcibiskupství olomoucké,
ale bez výsledku. Budova je spjata s fungováním sociálních služeb a jejich transformací. Právě o probíhajícím krajském projektu transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením bylo setkání
na Velehradě, které jsme iniciovali. Zúčastnili se ho jak
vedoucí několika zařízení, veřejní opatrovníci i sociální pracovnice a společně jsme se shodli na několika
závažných tématech, která vnímáme jako rizika probíhajícího krajského projektu. Vyzvali jsme krajské radní
k jednání nad těmito oblastmi, ale na konkrétní setkání
teprve čekáme.
Čeho se s velkou pravděpodobností dočkáme,
je bankomat v naší obci! Po opakovaném jednání
s bankovními společnostmi se podařilo přesvědčit
ČSOB k provozování bankomatu. Nyní dojednáváme
smluvní podmínky a jeho konkrétní umístění. Pokud
se nic nezadrhne, měl by být bankomat připraven v přízemí Turistického centra Velehrad již na jaře.
Do jara nám ještě zbývá celá zima a na jejím začátku jsou Vánoce. Přeji Vám, abyste je prožili co nejlépe,
s Vašimi blízkými a především ve zdraví! Do nového
roku ať vykročíte s elánem a radostí, vždyť každý rok
i den v sobě může skrývat něco krásného!
Vše dobré Vám přeje
Aleš Mergental, starosta obce Velehrad
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Mateřská škola - Za humny je drak!

P

rocházím
mateřskou
školou a cítím vůni cukroví. Ze všech tříd se nese
zpěv koled a radostný smích.
Poslouchám, co všechno
si děti přejí najít pod stromečkem. Vláček, stavebnici, panenku. Najdou? Možná, snad. Je víc než
jasné, že nejkrásnější svátky v roce se nezadržitelně blíží.
Není to tak dávno, co jsem dveře školky otevřela poprvé. A už jsme toho společně tolik stihli.
Zabubnovali jsme si s profesionálním bubeníkem,
předškolní děti se byly podívat ve škole a v knihovně na Modré. I letos se podařilo otevřít kroužek
angličtiny. Velkým zážitkem bylo zhlédnutí před-
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stavení ve Slováckém divadle. Díky výstavám
na Turistickém centru jsme měly možnost ukázat dětem různé podoby umění. Naše děti svým
vystoupením zpestřily program při Vítání občánků
a Vánočním zpívání. Svou návštěvou nás poctil
i svatý Mikuláš s početnou andělskou družinou.
Stateční se mohli podívat i na čertíky. Pekli jsme
housky, perníčky i cukroví. Každá třída si připravila vánoční besídku pro rodiče.
Všem přeji příjemné prožití Vánoc plné pohody
a klidu v kruhu těch nejmilejších a v roce 2018
kopec zdraví a samé dobré zprávy.
Za děti a kolektiv MŠ Velehrad
Marie Úrichová

Školství
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Vánoční vzpomínání

a okny je brzy tma a mráz je zdobí
svými snovými květy, v kamnech hoří
oheň a vzduch je prosycen vůní hřebíčku,
skořice a čokolády. Na stole leží adventní
věnec. Oheň, ten malý nezbedník, už
obral každou ze čtyř svíček o malý kousek
a jejich jasný plamen se odráží v rozzářených očkách všech dětí, které dobře ví, že to, na co se
celý rok těšily, je již blízko.
I u nás ve škole jsme již rozsvítili čtvrtou svíčku,
jednu za každý měsíc školního roku 2017/2018.
Tu první zažehli v září naši prvňáčci. Ve tvářičkách našich benjamínků se mísil údiv s očekáváním
a zvědavostí, jejich úsměvy rozzářily první zářijové
dopoledne i těm největším škarohlídům. Přejeme jim
z celého srdce, aby jim radost z objevování a vědění
zůstala i v průběhu dalších školních let.

Pomocníky našich prvňáčků jsou již tradičně jejich
kamarádi ze 6. ročníku. Ani pro ně však nebyl start
do nového školního roku jednoduchý – seznamovali
se totiž s novými předměty, vyučujícími i třídním
učitelem. Proto se hned druhý týden společně vypravili na adaptační pobyt do obce Vápenice. Čtvrťáci
si zopakovali pravidla silničního provozu při návštěvě
dopravního hřiště v Uherském Hradišti. Vybraní žáci
1. stupně se zúčastnili atletického čtyřboje v Polešovicích. Nejlepším výsledkem bylo 2. místo Lenky
Bílkové.
Závěr září patřil již tradičně sběru papíru. Celková
váha papíru, který jste vložili do kontejnerů, činila
cca 5, 5 tuny. Výtěžek bude použit na úhradu příspěvku Adopce na dálku.
Druhou svíčku, jež patřila měsíci říjnu, rozžehlo
sluníčko, které nás provázelo při již tradiční podzimní exkurzi do některé z našich sousedních zemí.
Letos padlo naše oko na historickou Budapešť. Výklad
z úst pana doktora Kočího byl nejen odborný, ale
i poutavý, takže jsme si z tohoto výletu neodvezli
pouze papriku a klobásy...
Atmosféru podzimu jsme do školy přinesli díky
projektovému dni, který byl věnován stromům. Zasadili jsme ořešák, ochutnali ovoce, kreslili, skládali,
hádali... celý den jsme si báječně užili. Říjen však přinesl také několik úspěchů. Největšího z nich dosáhlo

družstvo 9. třídy, které naši školu reprezentovalo ve
futsale a uhrálo výborné 2. místo.

Třetí, listopadová svíčka zahořela zvlášť jasným
plamenem. Naše škola totiž byla vybrána do pilotního
projektu Vzdělávací programy paměťových institucí,
jehož cílem je umožnit a zjednodušit žákům i jejich
pedagogům návštěvu muzeí a jiných vzdělávacích
institucí. Finanční náklady na tyto exkurze jsou
hrazeny z prostředků MŠMT. V průběhu měsíce listopadu tedy 4., 6. a 8. třída navštívily některou z paměťových institucí v Praze, zbylé třídy se pak podívaly
do Brna. Žáci 8. ročníku pobyli v Praze dokonce dva
dny a zhlédli také večerní představení v Národním
divadle.

Velkou pozornost jsme věnovali kariérovému poradenství, které má našim deváťákům pomoci s výběrem vhodné střední školy. Proto jsme společně
navštívili Úřad práce v Uherském Hradišti a na půdě
naší základní školy uspořádali setkání se zástupci
jednotlivých středních škol a středních odborných
učilišť. V rámci přípravy na přijímací zkoušky žáci
také již dvakrát absolvovali cvičné testování. Heslo
„těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ se totiž ukazuje
jako stále platné.
Pomyslnou čtvrtou svíčku rozžehl sám měsíc prosinec. Přišel totiž nejen s bohatou mikulášskou nadílkou, ale i s vánočním posezením a dílničkami. Díky
nim jsme se mohli v každodenním shonu alespoň
na chvíli zastavit, vyslechnout pár koled, vychutnat
si hrnek dobrého čaje a vyrobit něco na vánoční stůl
i stromek.
Naši deváťáci prošli první těžkou zkouškou, když
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veřejně obhajovali své absolventské práce. Žáci
si letos vybrali celou řadu velmi poutavých, ba dokonce závažných témat, které zpracovali velmi kvalitně.
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Přejeme jim, aby stejně kvalitní byly i jejich výkony
při zkouškách přijímacích.
Adventní věnec má jen čtyři svíčky, náš školní rok
deset. Na své rozsvícení tedy čeká ještě šest zbývajících. Snad bude každá z nich hořet plamenem radosti
a lásky. Radosti z nabytého vědění, které je branou
k moudrosti, a lásky k lidem kolem nás, neboť ta je
branou ke spokojenému životu.
Přejeme Vám všem, aby letošní Vánoce byly skutečně pokojné a požehnané, aby Vám v novém roce
sloužilo zdraví a přálo štěstí. A kdyby náhodou
v některé chvíli nebylo úplně nejlíp, vzpomeňte
na latinské: OMNIA VINCIT AMOR – VŠECHNO
PŘEKONÁ LÁSKA.
Za pedagogický sbor ZŠ Velehrad
Mgr. Tereza Kovaříková

Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

ům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště
realizuje ve Velehradě již několik let zájmové
aktivity pro děti, které jsou každoročně zakončeny letním táborem v prostorách budovy základní
školy. Tak tomu bylo i letos. Tábor proběhl pod
vedením Johany Zůbkové, Martiny Vlčkové a Aničky Kremplové a dvacet dětí s tajemným názvem
„Detektivní škola“.
Nový školní rok začal pro děti novou nabídkou
pravidelných kroužků. Rodiče mají zájem o smysluplné využití volného času pro svoje děti. Chtějí,
aby se naučily víc než ve škole, a aby bylo o ně
postaráno, když jsou v zaměstnání. Pravidelně
proto již několik let nabízíme aktivity - sportovní

gymnastika pod vedením Martiny Vlčkové. Cílem
je naučit děti nejen základům sportovní gymnastiky a sportovní přípravy, ale také dodržování pravidel fair play.
Tradičně je zájem o hru na kytaru, letos opět
po roce pod vedením Radky Ondrejkové. Radka
dokáže předávat své znalosti z oblasti hry na strunný hudební nástroj - 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. Cílem je, aby děti si zahrály doma nebo
u táboráku se svými kamarády.
Velký zájem byl i letos o výtvarný kroužek pod
vedením Martiny Dörrové, která učí děti z mateřské i základní školy. Teď se scházejí již ve čtyřech
skupinkách. Pracují s různými materiály, rozvíjí
svou tvořivost, fantazii a hledají si vlastní kreativní
pojetí světa. Dozvídají se o různých výtvarných
technikách a postupech.
Druhým rokem jsme otevřeli kroužek baletu
pro děti z mateřské i základní školy. Děvčátka se
setkávají pravidelně s Aničkou Kremplovou v Turistickém centru. Učí se vnímat hudbu, rytmus, ale
také jednotlivé základní pozice, kroky a drobné
choreografie.
Nově se nám také podařilo otevřít kroužek
aerobicu pod vedením Pavly Sikmundové. Učí
se základní kroky, krátké sestavy a choreografie.
Kroužky navštěvuje více než 80 dětí z Velehradu i okolních vesnic.
Všem dětem, i jejich blízkým, přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce pevné
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH
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Skvělá hudební sezóna na SGV

L

etošní podzim se na SGV nesl v duchu muziky.
Proběhlo totiž několik plánovaných i nečekaných
akcí, jejichž hlavními aktéry byli naši hudebníci.
První takovou vydařenou událostí byl 10. - 12. 11.
již tradiční Festival duchovní hudby, pořádaný naší
školou. Sešly se na něm pěvecké sbory z pěti českých
i zahraničních církevních gymnázií. Pro více než
dvě stovky studentů škol z Hradce Králové, Českých
Budějovic, Trenčína, Miskolce a Velehradu byl od
pátku do neděle připraven nabitý program. Vrcholem
festivalu byl koncert všech pěti pěveckých sborů,
který se konal v sobotu odpoledne ve velehradské
bazilice a byl určen také pro veřejnost. Festivalový
program byl završen v neděli krátkým koncertem
a zpěvem při mši sv. ve farním kostele sv. Františka
Xaverského v Uherském Hradišti.

Velkým překvapením a ctí pro naši školu byla
žádost od Arcibiskupství pražského, aby naše cimbálová muzika, reprezentující spolu se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži českou křesťanskou
mládež, doprovodila na konci listopadu delegaci
z pražského magistrátu v čele s I. místopředsedkyní
Senátu PČR Miluší Horskou do Vatikánu. Cílem cesty
bylo podpořit žádost o pořádání Světových dnů mládeže v roce 2022, o něž se česká metropole uchází.
Osmičlenná skupina hudebníků pod vedením Mgr.
Petra Halody a v doprovodu zástupce školy Mgr.,
MgA. Filipa Macka tak měla příležitost osobně se
pozdravit při generální audienci na Svatopetrském
náměstí s papežem Františkem. „Snad ani nejde
popsat, co vše se odehrává v srdci každého člověka

při osobním setkání tváří v tvář,“ zhodnotil nadšeně
toto vzácné sekání po návratu zástupce ředitele Filip
Macek. Nečekaným bonusem pak byla pro cimbálku
možnost po celý večer doprovázet slavnostní recepci
v Nepomucenu, kde se sešli velvyslanci mnoha zemí,
pracovní skupina pro přípravu světového setkání mládeže a pracovníci římské a vatikánské kurie. „Nezapomenu na velvyslankyni USA, která dlouhé minuty
stála a poslouchala zpěvy a hudbu naší slovácké cimbálové muziky,“ dodal Filip Macek.

Nebyla to však jediná cesta do Věčného města,
kterou žáci naší školy podnikli. Na přelomu listopadu a prosince se Pěvecký sbor Stojanova gymnázia,
Velehrad reprezentující obec Velehrad, Zlínský kraj
a církevní školství České republiky zúčastnil XXVIII.
ročníku prestižního mezinárodního festivalu CHORUS INSIDE ADVENT, který se konal na začátku
prosince v Římě.
Naše těleso pod vedením sbormistra Mgr., MgA.
Filipa Macka zde zažilo nebývalý úspěch. Ve velké
konkurenci sborů z Itálie, Ruska, Chorvatska a Indonésie vybojoval PS SGV ve své kategorii zlaté pásmo,
kde získal 25 z možných 30 bodů. Lepšího ohodnocení napříč kategoriemi dosáhl pouze sbor z Ukrajiny
(získal 28,5 bodů), který však soutěžil v kategorii
folklóru a jednalo se o vysokoškolské studenty připravující se na dráhu profesionálních sbormistrů.
Dalším nečekaným úspěchem bylo pro našeho
dirigenta Filipa Macka získání hlavní ceny - DIPLOMA BEST CONDUCTOR napříč všemi kategoriemi
za jeho dirigentský výkon. Jednotlivé výkony hod-
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notila odborná porota složená z předních italských
odborníků na sborový zpěv.
Pobyt v Římě však nebyl jen ve znamení soutěžního klání. Sboristé stihli navštívit v doprovodu festivalového průvodce řadu významných památek jako
např. Svatopetrskou baziliku ve Vatikánu i další hlavní římské baziliky, prohlédli si i Koloseum, Forum
Romanum, Piazza Navona či Fontanu di Trevi. Nezapomněli ani na hrob sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta,
kde si připomněli své křesťanské kořeny. Největší
dojem na naše studenty udělal Pantheon, kde proběhl
zahajovací koncert festivalu.

Dalším zážitkem pro ně bylo to, že díky skvělé
poloze jejich hotelu, který se nachází v sousedství
baziliky Santa Maria Maggiore, se mohli účastnit
i zdejších ranních bohoslužeb, které obohatili liturgickým zpěvem.
Účast na soutěži byla finančně podpořena Zlínským
krajem a Nadací Synot. Naši studenti byli z celého programu doslova nadšení a touží se do Věčného města
vracet.
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Tečkou za skvělou hudební sezónou naší školy je
exkluzivní vánoční turné, při němž pěvecký sbor SGV
doprovázel ve dnech 9. - 12. prosince finskou zpěvačku
Tarju Turunen. Ačkoli se jedná o metalovou královnu,
známou zejména z kapely Nightwish, na koncertech
v Olomouci a v Praze tato operní zpěvačka představila
v doprovodu Moravské filharmonie a žáků naší školy
několik vánočně laděných písní ze svého nového alba.

Všem čtenářům Velehradského zpravodaje přeji
za zaměstnance a žáky SGV požehnané Vánoce a vše
dobré v novém roce.
Mgr. Michal Hegr, ředitel školy
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Knihovna

aká je vaše představa zimní idyly? Lyžovačka
na jiskřivém sněhu nebo v křesle u krbu se svařákem/čajem a knížkou v ruce? To druhé Vám pomáhá
uskutečnit velehradská knihovna.
Dřevo Vám sice nenaštípem - „na skladě“ však pro
Vás máme přes 2 tisíce knížek, dospělácké i dětské.
Už jste četli některou z letošních 75 nakoupených
novinek? Vybírejte z detektivek a ženských románů
i cestopisů, literatury pro osobnostní rozvoj a samozřejmě komiksů a pohádek. Přijďte nahlédnout
do našich prostor v 1. patře obecního úřadu ve čtvrtek
od 16 do 18 hodin.
Čtení Vás moc nebaví? Nabízíme i zábavu z jiného
soudku. Po prázdninové odmlce jsme začali ve svižném tempu – rytmohrátkami s hudebníkem Jiřím
Boudou. Po lekci bubnování pro děti jsme vyzkoušeli
základní rytmy na djembe i basové africké bubny
i my dospělí. Rádi jsme nasáli něco z bezprostřednosti a bohatých zkušeností tohoto známého brněnského
protagonisty body percussion.

Listopadové tvoření s ovčí vlnou naopak vyžadovalo klid a trpělivost. Přesto, že se v knihovně během
akce vystřídalo téměř 40 dětí a maminek, lektorka
Světlanka Jálová z Hostětína zvládala vše s úsměvem
a vládla tu velmi příjemná tvůrčí atmosféra. Domů
jsme si odnášeli plstěné ozdoby i různé postavičky
a víly. Pro velký úspěch plánujeme ještě velikonoční
vlněné tvoření.

Naše knihovna získala v loňském roce dotaci z projektu na koupi nového počítače, projektoru a plátna.
V předvánočním čase jsme vytvořili „kino v knihovně“ a promítli si dětský film, který účastníci sami
vybrali. Ještě před vlastním promítáním děti i dospělí
zdobili své vlastní originální svíčky barevnými voskovými pláty.
Knihovna je nejen místem knižní inspirace a psaných dobrodružství a příběhů. Zažívejme zde i příběhy vlastní a aktuální. Jak knihovna, tak sousedící
„klubovna“ a zasedací místnost jsou místem pro
setkávání nás, občanů. Děcka, domluvte se s kamarády a přijďte si kdykoliv v otvírací době (čtvrtek 16-18
hod.) zahrát některou z deskových her. K zapůjčení
na místě máme Bang!, Ubongo, Osadíci z Katanu
a další. Můžete si přinést i hry vlastní. Dospělí, rádi
byste se podělili o své zajímavé fotky a vyprávění
s širším okruhem známých? Techniku máme k dispozici a na promítání se můžeme domluvit. Máte-li
zajímavou knihu, kterou chcete doporučit ostatním,
jsme pro zorganizovat večer stylu „Přečtu Vám...“několik již v minulosti v knihovně proběhlo. Máte
tip na knihu, která naši knihovnu rozhodně obohatí? Napište mail: knihovna.velehrad@seznam.cz.
I v roce 2018 máme od obce přislíbenu standardní
dotaci na nákup nových knih. Může mezi nimi být
i ta Vaše TOP.
Zajímá vás příroda? Mrkněte do speciálního oddílu
přírodovědné literatury, kde jsou k dispozici i ilustrované určovací klíče a knížky nápadů a her do terénu.
Dobrodruzi, soutěživci a náruživí čtenáři, zbystřete!!! Na začátku roku 2018 pro Vás rozběhneme
novou hru „Putování tajuplnými světy“! Za počty
přečtených stránek budete postupovat po políčkách
a v každé navštívené zemi Vás čeká úkol a překvapení.
Věřím, že ať už z nabídky knižní či „akční“ si vyberete a těším se na viděnou.
Přeji Vám krásný vánoční čas a hodně klidu nejen
na čtení.
Vaše knihovnice
Veronika Mergentalová
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Sv. Štěpán

S

koncem roku končí také rok Fatimy, kdy jsme
měli prohloubit svůj vztah k Panně Marii a modlitbě růžence. Uctít putovní sochu Panny Marie
fatimské do naší baziliky v úterý 26. září přišlo
nečekaných 2500 lidí. Způsobilo to parkovací zácpu
naší obce, za což se omlouváme obecnímu úřadu,
že jsme neinformovali, že se čeká taková návštěvnost.
Nebylo ale dopředu odhadnutelné, že zájem bude tak
enormní.
S novým rokem vstupujeme do roku vzniku naší
republiky. K tomuto výročí se i na Velehradě objeví
některé aktivity. Známe je zatím jen v obrysech.
Nejvíce se jich ale jistě bude konat okolo naší hlavní
pouti.
Zatím jsou před námi Vánoce a s nimi i náš tradiční
Svatoštěpánský koncert v bazilice. Jste na něho všichni srdečně zváni. Nese takový název proto, že se koná
v den svátku svatého Štěpána, 26. prosince. Nevím,
zda by každý z nás, kdyby se nás někdo zeptal, kdo
to byl sv. Štěpán, dokázal na tuto otázku uspokojivě
odpovědět. Přibližme si tedy tuto osobnost prvotní
církve, prvního mučedníka křesťanů.
Štěpán patřil mezi sedm mužů, jáhnů, které
si po nanebevstoupení Ježíše Krista vybrali apoštolové, aby byli jejich pomocníky při hlásání evangelia,
tedy radostného poselství lidem o tom, že Ježíš Kristus sestoupil z nebe k nám na zem, narodil se v Betlémě, zemřel za naše hříchy na kříži a vstal z mrtvých.
Byli to mužové, kteří, jak se píše v Novém zákoně ve
Skutcích apoštolů, měli mezi věřícími dobrou pověst
a byli plni Ducha a moudrosti (Sk 6,4). Tito jáhnové
měli na starosti také charitativní službu v církvi, tedy
péči o tělesné potřeby bližních.

Ve Skutcích apoštolů se pak píše toto: Štěpán, plný
milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení.
Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali
se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho
moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli
tedy některé lidi, aby vypovídali: „Slyšeli jsme ho, jak
mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ Tím
rozbouřili lid, starší a učitele Zákona. Ti ho pak přepadli a násilím ho přivedli do velerady. Přivedli také
křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk neustále
vede řeči proti chrámu a proti Zákonu. Tak jsme ho
slyšeli, že říkal: Ježíš Nazaretský rozboří tento chrám
a změní ustanovení, která máme od Mojžíše.“ Všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něho podívali
a viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla. (Sk 6,
8-15)
Štěpán před tímto židovským soudním shromážděním vedl plamennou řeč na obranu Ježíše Krista
a jeho rodící se církve. Tím si ovšem přivodil odsouzení k smrti. Vyhnali ho ven za město Jeruzalém
a tam ho ukamenovali. Pak nastalo v Jeruzalémě
těžké pronásledování věřících v Krista.
Toto je známo z Písma svatého o sv. Štěpánovi.
Je to vzor věřícího křesťana, který ochotně a horlivě
konal službu, která mu byla apoštoly svěřena. Je
to vzor statečnosti a pevnosti ve víře v Boha a Ježíše
Krista. A nyní je to náš přímluvce u Boha v nebi.
Žijme i my své křesťanství tak, abychom za ním přišli
do nebe.
Přeji vám všem Vánoce plné radosti a v novém roce
vše dobré.
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

Ne 24.12.

7:30 | 10:00 | 24:00

7:00

8:30

Po 1.1.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:00

8:30

Po 25.12.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:00

8:30

Út 2.1.

18:00

-

-

Út 26.12.

7:30 | 10:00

7:00

8:30

St 3.1.

6:30

-

-

St 27.12.

6:30

-

-

Čt 4.1.

18:00

-

-

Čt 28.12.

18:00

-

-

Pá 5.1.

6:30 | 18:00

16:30

-

Pá 29.12.

6:30 | 18:00

16:30

-

So 6.1.

9:00 | 18:00

7:00

8:30

So 30.12.

9:00 | 17:00

6:30

-

-

-

-

-

7:00

8:30

-

-

-

-

Ne 31.12. 7:30 | 10:00 | 15:00 | 23:15
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Info z infocentra

ak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také
poutní areál Velehrad. Nahlédněme tedy zpět
a připomeňme si, co vše se v uplynulém roce událo.
Ve srovnání s loňským rokem byla letos návštěvnost nižší, ale i přesto poutní areál s bazilikou přilákal
velké množství návštěvníků. Jen bazilikou prošlo 248
727 poutníků. Infocentrum navštívilo 33 973 turistů,
výstavy Volím si Sofii a Ikonografii Stefky Nikolové,
bulharské výtvarnice, v kostele Zjevení Páně (Cyrilce)
vidělo 17 297 návštěvníků. Expozice ve VDCM a podzemí baziliky si prohlédlo 23 161 turistů. V expozici
Bible pro malé i velké bylo možné po pět měsíců vidět
vzácnou kopii největší středověké knihy Codex gigas,
která přilákala mnohé návštěvníky.
Mezi již tradiční akce jako je cyklus varhanních
koncertů či velehradských filmových seminářů proběhl nově cyklus besed „Cesty za hodnotami“ s hosty
– osobnostmi Slovácka. Tyto setkání proběhly třikrát
a byly vždy hojně navštíveny. Proto doufáme v jejich
pokračování. Díky AO zavítal na Velehrad místoředitel Vatikánské observatoře P. Pavel Gábor, Ph.D., SJ.
V semináři pro učitele se zabýval poznatky současné
astronomie.
Během letních prázdnin se na Velehradě usadilo
několik skupin v rámci svých setkání. Na několik dnů
tak doslova obsadili poutní areál účastníci Manželských setkání pořádané Centrem pro rodinu a sociální
péči Ostrava. Po nich následoval jezuitský mezinárodní program Magis Central Europe 2017. Účastníci
tohoto programu se věnovali psaní ikon. Poslední
větší skupina se skládala z amatérských malířů při
Kurzu krajinomalby. Výsledky malířského kurzu byly
prezentovány na vernisáži v ambitu ohradní zdi
s nikami.
Poprvé byla na Velehradě uspořádána literární pouť
věnovaná k poctě, ale i odkazu života a díla básníka,
překladatele a jednoho z vrcholných představitelů
české katolické poezie Jana Zahradníčka. Z množství
poutí, které pořádaly různé skupiny poutníků, můžeme kromě Národní poutě a tradičních velkých poutí
vyzdvihnout zejména slavnostní pouť k uctění sochy
Panny Marie Fatimské.
Ve spolupráci s obcí Velehrad a Vzdělávacím
a informačním střediskem Bílé Karpaty jsme vydali
hledačku a šifrovačku „Okolo velehradské baziliky“.
Jde o brožurku, která přibližuje návštěvníkům poutní
areál netradičním „detektivně-poznávacím“ způsobem.
Díky skvělému fungování a nasazení Matice velehradské jsme společně mohli uspořádat další aktivity při Pouti Matice. Byl připraven bohatý program
zejména pro děti s divadelním představením Víti
Marčíka „Bajaja“. Prázdniny pomyslně uzavřel velmi
vydařený hudební minifestival Šroubek s hosty Dagmar Andrtovou Voňkovou, Janem Burianem a skupinou Květy. Největší akcí pak byl X. ročník Cisterciác-

ké pečeti. Tato mezinárodní výstava mešních a košer
vín mohla představit na 127 hodnocených vzorků
ze Slovenska, Španělska, Francie, Itálie, Německa,
Rakouska, Maďarska, Moldavska, Arménie, Gruzie
a Izraele. Mezi hodnotiteli zasedli, kromě jiných
zkušených degustátorů a výrobců vín, Zita Adamová,
vedoucí sekretariátu velvyslance státu Izrael v České
republice a Cédric Picot, někdejší osobní someliér
prezidenta Françoise Mitterranda.
Závěr roku bude patřit tradičnímu Svatoštěpánskému koncertu Hradišťanu s Akademickým sborem
Žerotín.
Konání všech akcí budeme i nadále připomínat
v pravidelných přehledech na www.velehradinfo.cz,
facebookovém profilu Poutní areál Velehrad či přímo
na infocentru.
Bc. Petra Číhalová
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Tábor pro mladší cvrčky Charváty 2017

J

ak už se stalo tradicí, tak i letos jsme s menšími cvrčky vyjeli hned po slavnostech sv. Cyrila a Metoděje
na letní tábor. Našim týdenním domovem se stala fara
v Charvátech blízko Olomouce.
Cvrčci se na jeden týden stali součástí galské vesnice,
kde hlavními hrdiny nebyl nikdo jiný, než Asterix a Obelix. Děti se s nimi přenesly do dob velkého Caesara, tudíž
ještě před začátek našeho letopočtu. Naše cesta začala
již tradičně na vlakovém nádraží, kde se rodiče rozloučili se svými ratolestmi a vyslali je vstříc dobrodružství.
Zastávkou číslo jedna byla Olomouc, kde jsme si zahráli
několik her, abychom se lépe poznali. Po příjezdu
do Blatce čekala děti první zkouška, zdolat těžkou cestu
do Charvát, to ovšem zvládli na výbornou.
Po prozkoumání fary, stanovení pravidel a dalších
organizačních věcí děti poprvé viděly Asterixe a Obelixe,
následovala totiž scéna, kdy jim zlý věštec ukradl poklad,
tohoto člověka musely vypátrat podle šifrovací zprávy,
kterou se nakonec všem podařilo rozluštit. Abychom si
ověřili i manuální zručnost dětí, tak následovala výroba
masek ze sádry, kde si děti s pomocí vedoucích navzájem
odlily své obličeje. V následujících dnech jsme se přesunuli do říše Kleopatry, putovali jsme za ní až do dalekého
Egypta, pro nás symbolizovaného v Dubu nad Moravou,
kde jsme s P. Petrem měli krásnou mši svatou v kostele
Očišťování Panny Marie, který je stejně jako naše bazilika
ukázkou barokního umění na Moravě.
Na scénu nám také vstoupila nová postava - architekt
Numerobis, potřeboval pomoc našich hrdinů při rychlém stavění paláce pro Caesara. I děti si zkusily, jaké
to je být architektem a být nucen pracovat v časovém
presu a to ještě nevěděly, že je čeká nejedna překážka.
Všechno dobře dopadlo a všechny paláce obstály při
jednotlivých zkouškách.
Děti se s Asterixem a Obelixem také připravovaly
na Olympiádu. Čekalo je mnoho úkolů, které muse-
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ly splnit, aby dostaly odměnu – cvrčíka. Úkoly byly
různé, jak fyzické, tak úkoly na postřeh, trpělivost,
ale i ladnost, ale asi nejlákavějším úkolem byla střelba
do divokého prasete, musím uznat, že děti byly opravdu
moc šikovné a být to doopravdický čuník, tak má každé
doma zabíjačku. Poslední den byl asi nejnáročnější
ze všech, všechny děti se s vypětím sil snažily, když
měly bránit své imaginární vesnice. Ale asi nejobtížnější
byla štafetová hra, kde měly co nejpřesněji přenést úryvek textu, ovšem ani to nebyl problém.
Na táboře jsme zažili mnoho krásných chvilek
a mnoho dobrodružství. Prošli jsme soutěží Tvoje tvář
má známý hlas, jeden večer jsme měli kino, stezka
odvahy je samozřejmostí, při táboráku jsme si povídali nejednu strašidelnou historku a nejvíce se nasmáli
u hry selfie. Krásnou a ztišující chvilkou byla adorace,
kdy opravdu všechny děti vydržely v klidu a tiše zpívat,
modlit se a rozjímat. Jako i Asterix a Obelix každé své
dobrodružství zakončují velkou hostinou s hromadou
divočáků doma v Galii, tak letos byly hostující vesnicí
Charváty, kde jsme pro děti uspořádali poslední taneční
večer plný hudby a různých pochutin. Následující den
jsme se vrátili všichni domů plní zážitků a krásných
vzpomínek.
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 kuchařky, které se o nás staraly a bez jejichž
jídla bychom asi časem umřeli hlady, a to paní Dagmar
Maděrové a její sestře paní Martě Zámyslické. Ráda
bych poděkovala celému vedoucovskému týmu, včetně
zdravotníka, který se o nás po celou dobu hezky staral.
Kristýna Trňáková

Farnost Velehrad

prosinec 2017

Tábor starších cvrčků – Libina 2017

N

a přelomu července a srpna letošního roku jsme
se jako již tradičně vydali s mládeží velehradské
farnosti na cvrčkovský tábor. Pro tentokráte se stala
naší základnou fara v Libině, obci nedaleko Šumperka, kde jsme strávili devět nezapomenutelných
prázdninových dnů.
Ačkoli se psal rok 2017, vrátili jsme se téměř o sto
let zpět do doby, kdy se v polských Wadovicích narodil Karol Wojtyla, pro mnohé známý spíše jako sv. Jan
Pavel II. Inspirováni deníkem, přibližujícím Karolův
život, jsme den po dni objevovali všední i nevšední
okamžiky jeho života. V průběhu tábora nás tak čekala spousta akčních i zážitkových her, díky nimž jsme
mohli tyto události prožívat spolu s ním. Nechyběly
ani divadelní inscenace, které měl Karol tak rád, výlet
na Rešovské vodopády, absolvovaný v rámci jeho
apoštolských cest, no a nevyhnuli jsme se ani nástrahám komunistického režimu. Když už nám docházely síly, zajeli jsme si na dovolenou k „Baltu“ nebo
si večer poseděli u táborového ohně. Během týdne
nás navštívil také otec Petr, se kterým jsme v místní
stodole slavili mši svatou. Ten den se nesl v duchu
umění, a tak jsme se po vzoru výzdoby papežské
kaple Jana Pavla II. Redemptoris Mater pustili do tvorby mozaik a ikon. V závěru tábora jsme absolvovali
také noční únikovku, na kterou nejspíše nikdo z nás
jen tak nezapomene, stejně jako na další spoustu
zážitků, které by vydaly snad na celou knihu. Krom
nich si z tábora každý odvezl také nové zkušenosti,

inspirace a povzbuzení. Snad nám vydrží přes celý
následující rok, než se zase dočkáme další pořádné
prázdninové akce.
Za hladký průběh celého tábora patří velké díky
všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli, zvláště pak všem vedoucím včetně zdravotníka
a našich nejúžasnějších kuchařek – paní Dáši Maděrové a její sestře Martě. V neposlední řadě děkujeme
za podporu také Římskokatolické farnosti Velehrad
a obcím Velehrad, Modrá a Tupesy.
Kristýna Malíková

„A dej mi sílu unésti
všechno, co změnit, nemám sil.
Odvahu, abych to, nač stačím,
na tomto světě pozměnil.
A také moudrost, abych znal
a od sebe to rozeznal.“
Jan Skácel:
Modlitba stará – stará!

Vánoce prožité ve velké radosti a nerušeném pokoji,
v novém roce mnoho spokojenosti, zdraví,
vzájemného porozumění a Božího požehnaní
přejí
velehradským občanům a všem,
kteří mají rádi Velehrad
pracovnice a děvčata z Chráněného bydlení
sv. Cyrila a Metoděje
s. Václava Dudová
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Velehrad - Vincentinum
Vincentinum v roce 2017

D

omov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum se v čase předvánočním mění
v místo kouzelných světel, nazdobených stromků,
radostných očekávání i smutných vzpomínek. Asi tak
jako ve většině domácností a rodin v této zemi.
Smutní jsme byli z loučení, kdy náš domov navždy
opustili čtyři naši obyvatelé a občané obce Velehrad,
kteří zde žili mnoho let a mnohým z nás zůstanou
v paměti svou jedinečností a důvěrou, kterou dávali
lidem, kteří se o ně starali a snažili se jim jejich život
v domově zejména v posledních chvílích jejich života
ulehčit a zpříjemnit.
Smutní, ale i veselí jsme byli, když jsme se loučili
s obyvatelkou, která v červnu přecházela do chráněného bydlení v Luhačovicích. Doufali jsme, že
se zúročí měsíce naší práce, kdy se na tento přechod s podporou pracovníků domova připravovala.
Učila se vařit, prát, uklízet si pokoj, starat se o své
věci, hospodařit s penězi, cestovat sama hromadnou
dopravou, ovládat mobilní telefon a jiné potřebné
dovednosti, které člověk dnes k životu potřebuje.
Dnes víme, že se jí daří dobře, organizuje si svůj
denní program, našla si práci. My jí držíme palce.
Domov patří mezi zařízení, která jsou zapojena
do procesu transformace. To znamená, že do roku

2022 počítáme s tím, že i někteří další obyvatelé
Vincentina budou přecházet do chráněných bydlení.
Náš velký úkol spočívá v tom, abychom je na tuto
změnu dobře a kvalitně připravili a naším cílem je,
aby se jim tento krok směřující k většímu začlenění
do běžné společnosti podařil. První krůčky na této
cestě se nám daří, několik obyvatelek pravidelně cestuje do sociálně terapeutické dílny v Uherském Hradišti, kde získávají pracovní návyky i návyky směřující
k orientaci ve společenských vztazích, komunikaci
s cizími lidmi apod.
Radost nám letos udělal i úspěch v soutěži „Nad
oblaky aneb každý může být hvězdou“. V této soutěži získala naše obyvatelka Jana Šmídová ocenění
za druhé místo ve výtvarné soutěži. Cenu jsme jeli
převzít do Olomouce, kde se konalo i finálové klání
v soutěži zpěváků.
Zachovávání tradic vztahujících se k ročnímu
období a svátkům patří stále neodmyslitelně k životu
lidí z Vincentina. Nejinak tomu bylo i letos. Obyvatelé se těší na velikonoční svátky, vítání jara, cyrilometodějskou národní pouť na Velehradě spojenou
se setkáním vozíčkářů, ale třeba i na „dušičky“, kdy
někteří z nich se svými příbuznými jezdí k místům posledního odpočinku svých blízkých. K těmto
obdobím patří také naše společné akce: výstava prací
obyvatel při jarním otevírání archeoskanzenu na
Modré, velikonoční pomlázka, prezentace výrobků
na jarmarku v Uherském Hradišti, stavění máje, letní
táborák, účast na Slavnostech vína. Účastnili jsme
se také tradičních Sportovních her na Salaši, odkud
jsme si přinesli hezké ceny a popularitu mezi obyvateli mají také každoroční klání ve hře Člověče nezlob
se, která v domově zapustila své kořeny.
Zcela určitě není naším cílem zde popsat výčet
všech aktivit a událostí, které v letošním roce na Vincentinu proběhly. Do některých z nich se zapojovaly
i obce – Velehrad, Modrá, Staré Město. My všem
starostům i pracovníkům těchto obcí ze srdce děkujeme. Vážíme si práce zejména Obecního úřadu
Velehrad, který polovině našich obyvatel vykonává
dobře a odpovědně funkci veřejného opatrovníka.
Děkujeme i opatrovníkům z řad příbuzných za dobrou spolupráci a zapojení do života jejich opatrovanců. V neposlední řadě děkujeme všem sponzorům
a lidem, kterým záleží na tom, jak se žije lidem
se zdravotním postižením.
Přejeme krásné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok.
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová, DiS sociální pracovnice
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Velehrad - Buchlovská
Milí spoluobčané,
v našem posledním příspěvku do Zpravodaje jsme
vám slíbili, že následující dny a měsíce prožijeme, jak
nejlíp to bude možné.
Poutí začínáme odměřovat druhou část roku a ta
byla opět nabitá událostmi a akcemi, o které bychom
se s vámi rádi podělili.
V červenci jsme využili naší zahrady k „Večeru
pod širým nebem“. Klienti s pracovníky postavili
v zahradě domova stany, zapálili táborák a večer
to byl báječný. Hrály se hry, sportovalo se, opékaly
se špekáčky a zakusovaly vlastnoručně upečené
a vyrobené dobroty dlouho do noci a ti, které nevyhnala výjimečně studená noc do jejich pokojů, přespali ve stanech a přivítali slunečné ráno. Rozhodně
vydařená akce, kterou si opět zopakujeme.
Letošní úroda třešní volala po malé slavnosti, kterou se stal „Třešňový bál“. A jak jinak než s hudbou,
s tancem a s třešňovou bublaninou. „Třešničkou
na dortu“ pak bylo vystoupení tanečního klubu
„Rokaso“.
Srpen s tropickými teplotami otvíralo Hudební
divadlo Slunečnice z Brna s pásmem popových hitů,
které si s nimi s chutí občas zazpívali.
Následoval 1. ročník Vinobraní, který jsme mohli
uspořádat díky bohaté úrodě hroznů v našem skleníku. Vinobraní to bylo se vším všudy - hrozny jsme
jedli, pili hroznovou šťávu, napekli jsme slané zákusky a zpívali si lidové písničky spolu se souborem
Lipuše z Jankovic. Počasí nám přálo a nálada byla
výborná.
Tropické počasí volá po osvěžení. A to my můžeme, protože za Velehradem je báječné koupání v místním rybníčku. Víme o něm, a proto se tam chodíme
koupat, když to počasí žádá . Není tam hluboko, voda
bývá teplá a okolí je nádherné. Tradičním Táborákem na konci léta jsme se s létem rozloučili.
V září bylo pěkných chvil a akcí tolik, že podrobným záznamem bychom si zabrali celý Zpravodaj
pro sebe. Tak jen stručně: bohatou úrodu jablek
jsme sklidili při Jablkobraní, někteří klienti jeli na
rekreační pobyt ve Zlatých Horách, další navštívili
poutní místo Svatý Hostýn a většina z nás se zúčastnila Sportovních her pod záštitou SSLUH. Tato akce
se koná každý rok, pořádající domovy se střídají a klienti jednotlivých domovů se na tuto akci vždy velmi
těší. Letos byl pořadatelem DZP Cihlářská z Kunovic.
Akce proběhla na Salaši, na hřišti a kromě zábavného
sportovního klání bylo bohaté občerstvení, hudba
i tanec.
Měsíc říjen jsme využili k houbaření, podzimní
brigádě v prostorách domova a k uspořádání vlastní
verze Sportovních her, které mají také svou tradici.

Soutěží každý, kdo má chuť se bavit a protože vítězi
jsou všichni, kteří překonali sami sebe, medaile jsou
všechny zlaté.
V listopadu jsme navštívili chráněnou dílnu ERGO,
kde nám ukázali, jak vznikají jejich vonné svíčky,
mýdla a další výrobky, které dokazují, že šikovné
ruce a chuť pracovat přináší radost nejen jejich majitelům. V domově proběhla tradiční zpěvácká soutěž
Superstar. A protože si rádi zazpíváme a recese nám
není cizí, máme také porotu a vyhlašujeme výsledky
a jsou i ceny. Prostě, bavíme se.
A s tím jsme vstoupili do posledního měsíce roku.
V prosinci nás čeká Mikulášský večírek, prodeje
našich výrobků na vánočních trzích v Osvětimanech a na Velehradě. Vánoční trhy nejen na Velehradě bychom si také rádi užili jako návštěvníci,
s popíjením svařáku, nákupem drobných dárků pro
své blízké a tak.
Předvánoční čas si užíváme, pečeme cukroví, připravujeme vánoční výzdobu, která vyvrcholí tradiční
akcí Zdobení vánočního stromu ve vestibulu domova. Budeme společně s pozvanými hosty zpívat koledy, zdobit stromeček, pít vánoční punč a rozdávat
si drobné dárky.
Předvánoční čas bývá označován za nejkrásnější
část roku. Přejme si tedy, aby nám takový „předvánoční čas“ panoval i v průběhu následujícího roku.
P. S. Ovečky Adélka a Capulenka, které nám byly
na jaro a léto „půjčeny“, se v pořádku vrátily k laskavému majiteli a přivítáme je opět příští jaro. Bylo
s nimi fajn.
Milí spoluobčané, děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám do Nového roku spokojenost, zdraví, lásku
a štěstí.
Uživatelé a pracovníci DZP Buchlovská, Velehrad.
Zapsala: Mgr. Ivana Chrástková, sociální pracovnice
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Turistické centrum Velehrad

N

ávštěvníci turistického centra, stejně jako my,
přidali od léta na sebe nějakou tu vrstvu oblečení proti chladu a u horkého čaje se můžeme ohlédnout za tím, co se v turistickém centru od začátku
léta událo.
Při jedné z průběžných výstav jsme mnozí mohli
zavzpomínat a ti mladší se seznámit s legendárním
Igráčkem. Speciálně pro nás byli vytvořeny „igráčkové“ postavy Cyrila a Metoděje. Igráčky vystřídaly
drátěné plastiky rodáka z Tachova Ladislava Lokajíčka. Loučení s létem v podobě Velehradských hodů
s právem na začátku září bylo ve společenském
sále jak se patří bujaré. K tanci zahrály Straňanka
a Cifra. Velehradští zahrádkáři si v říjnu připravili
besedu s Oldřichem Peterkou o bylinkách „Ochutnávání čajových směsí.“ Součástí besedy byla možnost
zakoupit bylinné tinktury, masti a další přírodní léčivé produkty. Říjen pokračoval symbolickým zavíráním cyklistických stezek na Uherskohradišťsku
s názvem „Na kole vinohrady.“ Jednou ze zastávek
bylo tradičně i TC a ochutnávka vín Tomáše Luži.

Výstavu „Keramiky“ Ľubice Litecké – Švedové
je možné navštívit až do konce letošního prosince.
Ve své tvorbě se zaměřuje na výrobu zahradních
doplňků. Usiluje o to, aby její výrobky nebyly pouze
pěknou dekorací, ale měly i další využití. Na začátku
prosince si Jiřím Rohel ml. Spolu se Zuzanou Sochorovou připravili besedu s promítáním o zajímavostech New Yorku, kde se řada návštěvníků dozvěděla
kdejaký „špek“ o mrakodrapech na zdařilých snímcích. Poslední akcí letošního roku je Vánoční jarmark s tradičním stánkovým prodejem, dílničkami
pro děti a vystoupením dětí z kroužku DDM Šikula
a dětského sboru Modřánek.
V polovině roku ukončil své působení v turistickém centru Mikuláš Krys a novým správcem se stal
Jiří Polášek (řeší také pronájmy a úpravu společenského sálu) a pozici galeristy a kulturního pracovníka (kde má obec z poskytnuté dotace závazek 1,3
úvazku) posílily kromě Veroniky Maňáskové Daňko-
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vé také Veronika Mergentalová a Michaela Lužová.
Co nám přinese rok 2018 v TC Velehrad? Připravujeme například besedu „Na PET lahvích do Afriky“
s Albertem Fikáčkem z Expedičního klubu Brno.
Mořeplavci z Brna vyrobili katamarán z několika
tisících pet lahví a dopluli na něm z Itálie do severní
Afriky. Plánujeme setkání se Slavomírem Pískatým,
který je jediným českým kapitánem Boeingu 747
na světě. V průběhu května proběhne přednáška
s vesmírným architektem Ondřejem Doulem, který
spolupracuje s NASA a navrhuje příbytky pro první
kolonizátory Marsu. Připravujeme výstavy origami
Martiny Jiráskové, sérii fotografií Jiřího Rohela,
obrazy Lubomíra Miče. V TC budou stále k vidění výstavy: „Příběh sochy“ akademického sochaře
Otmara Olivy a „U nás na Velehradě aneb jak
se žilo před léty.“ Velehrad je také vinařskou obcí
a nejen pro vinaře připravujeme hned dvě přednášky. O historii vína v našich krajích nám přijede
popovídat vinař a pedagog MUNI Brno Mgr. Martin
Markel. Akce bude zpříjemněna koštem. Odbornější
ráz bude mít seminář pod vedením Vinařské akademie Valtice o současných vinařských trendech
a metodách při degustaci. Kdo se raději hýbe, jistě
rád využije některý z pohybových workshopů či
odpoledne plné netradičních her pro děti i dospělé
plánované na jaro.
V květnu proběhne Velehradský regionální piknik
u TC s regionálními výrobci a produkty fair trade
– odpoledne plné zábavy, dobrého jídla a pití, tvoření, ochutnávek a příjemné atmosféry. Kdo máte
co nabídnout (k prodeji, prezentaci či tvoření), hlaste se u Veroniky Mergentalové. Zahrádkáři a všichni
milovníci zahradničení mohou v předjaří načerpat
inspiraci na přednášce o bylinách a jedlých planých
rostlinách s botanikem Radomírem Němcem a také
na exkurzi do Bojkovic k panu Radimu Peškovi,
který se zabývá tradičními odrůdami ovocných
stromů.
Turistické centrum je zde pro vás také s nabídkou
prostoru pro vaše aktivity! Oslovujeme zejména
různé skupiny občanů a spolky – maminky na mateřské dovolené i s dětmi, zahrádkáře, Sokol, seniory
a další zájmové skupiny – využijte prostory TC a jeho
společenský sál pro své schůze a setkávání!
Chceme přinášet takovou škálu aktivit, ze které
si vybere každý. Pokud chcete pravidelně dostávat
mailem chystané akce TC, zadejte svou adresu
do naší databáze (možno poslat elektronicky na TC
či obec nebo do schránky v TC). I vy můžete navrhnout, co od TC požadujete. Připravujeme krátký
dotazníček, který budete moci vyplnit přímo v TC
na recepci, na jednotlivých akcích či elektronicky
přes web TC.
Těšíme se na setkání v TC Velehrad!
Kolektiv pracovníků.
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Rockový sbor Ladies BUDU
koncertoval na Velehradě

ůstojným završením letošního roku pro členy
místní organizace Svazu tělesně postižených
(STP) a místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) Velehrad byl v jednom
z prosincových dnů, v sále turistického centra, koncert v podání rockového pěveckého sboru Ladies
BUDU z Domova pro seniory Buchlovice.
Víc než sto padesát členů zmíněných organizací
si buchlovický pěvecký ansámbl podmanil nejen
svým zpěvem, ale také šarmem a silným charizmatem. Pěvecký sbor pod vedením sbormistra Antonína Gajdoše, vedoucího Domova pro seniory v Buchlovicích a velehradského občana, rozproudil krev
v žilách posluchačů písničkami, z nichž velkou řadu
vtipně otextovala Ludmila Hájková, vedoucí sestra
domova pro seniory.
S hity s názvem Dentista, Dneska to rozjedem,
Myslivecká, Buchlovické ženské, Trezor, Bez muža
dam di dam, Vlak co nikde nestaví, To máme mládež či Rock v JZD, které jsou součástí třináctého
sborového hudebního cédéčka s názvem Řádíme jak
zamlada, vydaného loni v prosinci, sklízel Ladies
BUDU v průběhu koncertu ovace.
„Když jsme před třinácti lety sbor zakládali,
netušili jsme, že vydáme 14 cédéček a dva digitální
optické datové nosiče, zkráceně řečeno DVD. A to
jsou ve sboru zpěvačky ve věku od 70 do 85 let,“ svěřil se sbormistr Antonín Gajdoš, který je rytmicky
a energicky tepajícím srdcem pěveckého uskupení
s označením BUDU, jež vzniklo složením dvou
slov, a to buchlovický důchoďák. Sluší se jen dodat,
že rockový sbor Ladies BUDU uspořádal koncert pro
členy velehradských organizací STP a SPCCH bez
nároku na honorář.
O dobrou náladu posluchačů se pak písničkami
postarala členka velehradských organizací Jarmila
Novotná s vnučkou Lenkou Bílkovou. Úsměv na tvářích diváků vykouzlil veselým vyprávěním Rudolf
Kegler z Modré.
Zdeněk Skalička
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TJ Velehrad - zpráva o činnosti za II. pololetí roku 2017

Vážení sportovní přátelé,
s pověřením výboru TJ Velehrad předkládám informaci o dění v tělovýchovné jednotě Velehrad.
V rámci TJ stále působí 7 oddílů, z toho tři působí
v rámci okresních nebo krajských soutěžích. Oddíl
šachů působí již několik let v rámci okresní soutěže. V současné době se však potýká s nedostatkem
zájemců z řad mládeže o tuto královskou hru. Vedení
oddílu by velmi rádo přivítalo do svých řad nové
zájemce o toto sportovní odvětví. Věříme, že v průběhu následujícího období se do oddílu šachů přihlásí
noví členové.
Další oddíl, který působí v rámci soutěží je stolní
tenis pod vedením Libora Machaly. V oddíle stolního
tenisu působí tři družstva a to družstvo „A“, družstvo
„B“ a oddíl žáků pod vedením Lukáše Vaňka. Zde
se daří velmi dobře skloubit výchovu mladých hráčů
s následným přechodem do kategorie dospělých.
Vedení TJ se snaží v maximální možné míře tuto činnost podporovat i ve smyslu udržování družebních
kontaktů s obcí Terchová ze Slovenska. S tamním
oddílem stolního tenisu udržujeme dlouhodobě sportovní přátelství.
Oddíl kopané je dalším oddílem, který působí
v rámci okresních soutěží, jak mužstvo mužů, tak
oddíl žáků. U oddílu žáků po ukončení úspěšné jarní
části okresního přeboru došlo ke generační výměně,
kdy z mužstva odešli kluci, kteří na jaro mužstvo
táhli výsledkově. Dále ukončil působení dlouholetý
trenér pan Václav Kovařík. V současné době vede
mužstvo žáků pan Jiří Polášek, dále pan Pavel Horka
a vedoucím mužstva je pan David Strnad. V průběhu
zimní přípravy vypomáhá odborně předseda oddílu
Kamil Březina. V současné době probíhají tréninky
v tělocvičně ZŠ. 10.12.2017 se mužstvo žáků zúčastní fotbalového turnaje ve sportovní hale ve Starém
Městě. Je zde předpoklad, že po absolvování kvalitní
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zimní přípravy se v jarní části soutěže projeví toto
i výsledkově.
U mužstva mužů se plně projevila koncepční práce
trenéra Zdenka Sonntaga. Mužstvo mužů je po podzimní části na 5. místě v rámci okresní soutěže. Je
ovšem nutno podotknout, že v případě několika remízových výsledků, bylo možno uhrát i lepší výsledek.
V těchto remízových zápasech mělo naše mužstvo
na to, aby zvítězilo. Pokud by se tak stalo, mohli
bychom přezimovat na třetí příčce tabulky. Ale to
je to obligátní kdyby... Je nutno podotknout, že se ani
našemu mužstvu nevyhnuly zranění a různé absence
v účasti na zápasech. Avšak i díky tomu se v mužstvu
projevila velká soudržnost a touha po co nejlepším
výsledku. Z řad našich odchovanců působí 6 hráčů
v dorosteneckém mužstvu TJ Jalubí. Tyto budeme
postupně zabudovávat do mužstva mužů. V současné době probíhá zimní příprava na jarní sezónu.
Ta začne 25. 3. 2018. Věříme, že mužstvo potvrdí dobrou výkonost i v jarní sezóně a potěší svoje příznivce,
kteří je chodí pravidelně podporovat i na venkovní
utkání. Touto cestou jim vyjadřujeme poděkování
za jejich dlouhodobou podporu.
V rámci spolupráce s vedením obce, se podařilo
vybudovat nové zavlažovací zařízení. Je to z pohledu údržby hrací plochy na našem hřišti přelomový okamžik. V rámci zavlažovacího systému byla
vyvrtána studna a vyhloubena nádrž pro rezervoár
vody. Samotné zavlažování probíhá pomocí mobilního povrchového zařízení. Touto cestou vyjadřujeme
poděkování celému zastupitelstvu naší obce za podporu sportu v naší obci. Pevně věřím, že tuto podporu přeměníme ve skvělé výsledky v rámci sportovních
klání.
Závěrem chci poděkovat všem lidem, kteří pomáhají v zákulisí veškerého sportovního dění za jejich
nezištnou práci, bez které by vše nefungovalo,
tak jako doposud.
Vám všem přeji příjemné a klidné prožití svátků
vánočních a velmi úspěšný nový rok 2018.
Nevařil Jiří, předseda TJ Velehrad
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Přátelský turnaj
ve stolním tenise Terchová
16. září 2017 vyrazilo družstvo TJ Velehrad na již
třetí přátelský turnaj v obci Terchová. Turnaje se letos
účastnila 4 družstva: Terchová A, Terchová B, Dunajská Lužná a my.
Na rozdíl od předchozího roku jsme začínaly turnaj s týmem Terchová B, proto byly naše šance na
postup větší. To se také potvrdilo a první zápas jsme
vyhrály vysoko 17:1. Družstvu Terchová A se bohužel
nepodařilo porazit tým z Dunajské Lužné, proto jsme
tentokrát narazily i na soupeře z jiné obce. Zápas

o první místo, byl vyrovnaný až do poslední chvíle,
ale v konečném důsledku vyhrálo družstvo Velehradu
s náskokem pouhého jednoho setu. Pro nás z toho
vzešlo ponaučení, že každý set se počítá a nás tento
set dostal na první místo tohoto turnaje.
Závěrem se s námi přišli rozloučit i zástupci obce
Terchová a sobotu jsme společně završili přátelským
posezením u pozdního obědu. Další odveta nás čeká
opět na jaře u nás na Velehradě.
Lukáš Vaněk

Kalendář kulturních akcí na 1. pololetí roku 2018
7. 1.

Koncert CM Cifra

10. 2.

Velehradský karneval pro děti

10. 1.

Sibiřské jahody
- beseda s V. Sosnarovou

10. 2.

Velehradský karneval pro dospělé

19. 1.

Reprezentační bál
Stojanova gymnázia

11. 2.

Zimní pouť

20. 1.

Myslivecký ples

14. 4.

Pouť k 8. výročí úmrtí
kardinála Tomáše Špidlíka SJ

21. 1.

Pouť k Panně Marii,
Matky jednoty křesťanů

12. 5.

Přechod a cyklopřejezd Chřibů

23. 1.

Na PET lahvích do Afriky
- cestopisná beseda

2. 6.

27. 1.

Ples Základní školy

28. 1.

Seminář duchovního filmu

4. 7.

Koncert lidí dobré vůle

Farní ples

5. 7.

Národní pouť

3. 2.

4. – 5. 7.

Den dětí
Dny lidí dobré vůle
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Vážení spoluobčané!
V minulém vánočním čísle zpravodaje jsme se něco
dozvěděli o strace obecné, druhém největším predátorovi na ptačích vejcích a mláďatech. Na prvním
místě je však vrána obecná. Její krutost je pro člověka
těžko pochopitelná.
U nás se můžeme setkat se dvěma rasami vrány
obecné. Liší se zbarvením, ale mezi sebou se pravidelně kříží. Jedná se o vránu černou a šedivku. Vrána
šedivka má černý pouze ocas, křídla, hlavu a hrdlo.
Zbytek těla je popelavě šedý.
Vrány nevytvářejí nikdy hnízdní kolonie jako
havrani, ale vždy hnízdí osamoceně. Vajec bývá 5-6
a samice je zahřívá 20-21 dní. Samec na hnízdě nesedí
a přináší samici potravu. 30 dní po vylíhnutí opouštějí
mláďata hnízdo.
V době hnízdění bažantů prohledávají vrány honitbu metr po metru. Buď pomalu létají nízko nad poli se
zobákem skloněným dolů a každou chvíli dosednou
na zem, aby se přesvědčily, že pod trsem trávy není
hnízdo. Nebo slétnou na zem a pěšky postupují podél
mezí a okrajů lesa a pozorně prolézají všechny hustší

MS HÁJ Velehrad–Modrá Vás srdečně zve na TRADIČNÍ
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porosty. Téměř žádné hnízdo jim neunikne. Není-li
snáška úplná, bažantí slepice ji při opouštění důkladně zakryje trávou a listím. Ale to na vrány neplatí.
Spíše je hromádka suché trávy přiměje k tomu, aby
ji odkryly. Výsledkem toho je pak vypleněné hnízdo.
Ptačí vejce však nejsou k mání po celý rok. Požírají
hmyz, pochutnávají si na mršinách a loví hraboše,
seberou leklé ryby a v nouzi ani rostlinná potrava
není u nich nic neobvyklého.
Přes to všechno je vrána obecná největší a nejkrutější predátor v ptačí říši naší přírody.
Za MS Velehrad-Modrá Háj
Vlastimil Vaněk a Jan Kašpařík
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XVII. MYSLIVECKÝ

Turistické centrum VELEHRAD
Začátek v 19.30 hod
K tanci a poslechu hraje skupina MADUSONG
(M. Macháček)

Zajištěny zvěřinové speciality a občerstvení • Bohatá tombola • Vstupné 100 Kč

Srdečně zvou myslivci

Ocenění pečujících osob Zlínského kraje 2017

V

yhlášení výsledků ankety se uskutečnilo 5.12.2017
ve zlínské Baťově vile. Na základě zveřejněné
výzvy bylo na odbor sociálních věcí Zlínského kraje
doručeno 10 návrhů na udělení ocenění v kategorii
Pečující osoba a 5 návrhů v kategorii Pěstoun. Obec
Velehrad nominovala do kategorie Pěstoun paní Věru
Strakovou, která společně se svým manželem pečuje
o dvě své vnučky. Paní Straková se neumístila na stupních vítězů, přesto jí paní radní Michaela Blahová
osobně předala pamětní list a poděkovala za její obětavou práci.
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PŘÍSPĚVĚK K PROBLEMATICE OPEVNĚNÍ V POLOZE
„DOLNÍ A HORNÍ HRÁDEK“
NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ VELEHRADU
V letech 2009–2015 probíhal v souvislosti s rozsáhlými stavebními pracemi v areálu bývalého cisterciáckého
kláštera na Velehradě záchranný archeologický výzkum společnosti Archaia Olomouc o.p.s. Během výzkumu
došlo rovněž k odkryvu některých částí klášterního opevnění. Samostatnou problematiku, jíž je věnován tento
příspěvek, představují relikty opevnění v polohách „Dolní a Horní Hrádek“, dodnes dochované jižně od kláštera.

T

émata spojená s problematikou opevnění areálu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad
stála ještě donedávna mezi badateli spíše na periferii zájmu. Jejich pozornost přitahovalo především
samotné jádro konventu tvořené monumentálním
klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje s přilehlými budovami konventu, přičemž svoji roli sehrál rovněž nedostatečný
stav výzkumu klášterní fortifikace. Světlou výjimku představoval odkryv jihovýchodní kruhové věže
a části východní obvodové hradby na počátku 20. století (Nevěřil 1909) a rovněž zachycení průběhu severní hradby zjišťovacími sondami položenými v prostoru severně od baziliky v roce 1993 (Kohoutek 1996).
Zcela novým impulsem byly překvapivé výsledky
záchranného archeologického výzkumu, probíhajícího v prostoru areálu bývalého velehradského konventu v letech 2009–2015, které umožnily doplnit mezery
v poznání, částečně rehabilitovat význam a upřesnit
vznik opevnění do poloviny 13. století. Dílčí výsledky
tohoto výzkumu byly shrnuty v několika studiích
(Schenk – Mikulík 2011; Mikulík – Schenk – Vrla
2012; Schenk 2015).
Vedle fortifikovaného vnitřního areálu kláštera
vyvstala nutná potřeba revize dosavadních poznatků
také v případě historicky doložených externích opevnění v poloze „Dolní“ a „Horní“ Hrádek na katastru
obce Velehrad, která jsou situována jižně od kláštera
na pravém břehu říčky Salašky. Pro tyto dvě polohy
se v pramenech setkáváme s označením „Dolní Hrádek“, „Horní Hrádek“ nebo pouze „Hrádek“, přičemž
polohy „Horní Hrádek“ a „Dolní Hrádek“ bývají
zaměňovány. Pro tuto práci vycházíme z lokalizace
poloh tak, jak je uvádí Antonín Zelnitius: „... v údolí
byly nedávno postaveny pro panské úředníky dvě
velké vily. Místu nad nimi říká se „Dolní Hrádek“.
Zde v lese, kde je val, to se označuje odedávna jako
„Horní Hrádek“ (1940, 11). Cílem následného nedestruktivního průzkumu byl monitoring současného
stavu terénních reliktů, porovnání nově získaných
informací z terénu s mapovými podklady a revize
dříve publikovaných dat.
Vzhledem ke své blízkosti od klášterní zástavby
budily relikty torza opevnění pozornost a zájem již
v době existence cisterciáckého kláštera, což nám
výmluvně dokládá zpráva cisterciáka Christiana Hirschmentzela, který ve svém díle Historia quadriparti-

ta de Regno, Marchionatu et Monasterio Velehradensis z roku 1698 uvádí na straně dva: „Kolem velehradského kláštera, nejvíce směrem k jihu, se nacházejí
kromě sklepů, příkopů, pahorků, starobylé zříceniny
zdí, kameny, cihly a hromady kamení, často nalézány jsou stříbrné mince“. Další pozoruhodný údaj
zanechal kněz Jan Jiří Středovský: „Existují svědectví
a další menší známky a doklady o městě Velehrad:
valy, příkopy, podzemní chodby, hromady kamenů,
pozůstatky zdí skryté pod povrchem a nejslavnější
královské sídlo na šíji nad klášterem dnes zvané Hrádek. Jsou-li osvětleny prohlubně, jsou viditelné val,
ale také se objevují velmi často různé doklady o velkolepých stavbách. Já sám jsem před časem na vlastní
oči viděl a v ruce držel opracovaný kámen vykopaný
z trosek královského paláce, který pocházel z klenutého oblouku nebo klenutého okna nebo brány“ (1710,
18).
Výše uvedené citace popisu lokality od obou
autorů inspirovaly později v době obrozeneckého
hnutí během 19. století některé badatele, kteří se pak
pokoušeli spojovat relikty opevnění „Hrádek“ s velkomoravským Veligradem a dopouštěli se různých
fabulací. Nemalou roli zde jistě sehrál postupně sílící
odkaz cyrilometodějské tradice. Představy promítnuté do pověstí zaznamenal také topograf Řehoř Wolný:
„...je to prý zbytek onoho velikého hradu Svatoplukova“ (1857, 440).
Pokračování textu najdete
na www.velehrad.cz/historie

Dolní Hrádek
Horní Hrádek
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Vystoupení „Modřánku“ na besedě s důchodci

Beseda s důchodci

Závalha hřiště - výstavba studny

Rekonstrukce střechy mateřské školy

Hody 2017

Hody 2017

Zápas ve vodním pólu Modrá - Velehrad

Sraz veteránů

prosinec 2017

Ze života obce

Oprava Mariánského sloupu

Oprava Mariánského sloupu

Výlet do Terchové

Výlet do Terchové

Rekonstrukce mostu - cyklostezka na Salaš

Rekonstrukce mostu - cyklostezka na Salaš

Otevření workoutové sestavy

Výsadba svahu nad parkovištěm
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Narození
		25. 7. 2017
		16. 8. 2017
1. 10. 2017

Lochmanová Barbora, čp. 289
Machálek Matyáš, čp. 222
Ševčík Dominik, čp. 42

Uzavřeli manželství
15.
20.
17.
8.
29.
26.
26.

4.
4.
6.
7.
7.
8.
8.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Maděra Josef (Velehrad) a Maňásková Kamila (Velehrad)
Tomáška Pavol a Romana Švecová (Velehrad)
Jan Zajíc (Velehrad) a Jana Demlová
Luža Vojtěch (Velehrad) a Michaela Ondrůšková
Oliva Antonín (Velehrad) a Taťána Machálková
Frecer Michal (Velehrad) a Hana Kunovjánková
Macek Jiří (Velehrad) a Alžběta Hrušková

Úmrtí
6.
10.
4.
17.
21.
28.

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

2017
2017
2017
2017
2017
2017

Bělíček Milan, 67 let, DZP
Janás František, 57 let, DZP
Spath René, 61 let
Piják Jaroslav, 63 let, DZP
Mikulová Pavlína, 54 let, DZP
Horák Jaromír, 88 let

4. 10.
7. 10.
14. 10.
16. 10.
4. 12.

2017
2017
2017
2017
2017

Pavliňák Vojtěch, 67 let, DZP
Chlupáč František, 83 let, DZP
S. Mikulková Mária, 86 let, ŘS
Vaculíková Marie, 48 let
Maděra Josef, 68 let

Přihlášeni k trvalému pobytu
11.
11.
11.
14.
27.
27.
27.
7.
7.
7.
11.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Kučírka Tomáš, čp. 68
Kučírková Zdeňka, čp. 68
Kučírková Timea, čp. 68
Lužová Michaela, čp. 214
Vávra Jiří, čp. 2
Vávrová Veronika, čp. 2
Vávra Marek, čp. 2
Ďuriš Tomáš, čp. 34
Ďurišová Blanka, čp. 34
Ďurišová Ivana, čp. 34
Mařáková Eva, čp. 123

11. 8.
11. 8.
11. 8.
11. 8.
11. 8.
11. 8.
28. 8.
28. 8.
4. 9.
12. 9.
2. 11.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Chamraďová Eliška, čp. 123
Přikryl Martin, čp. 12
Přikrylová Hedvika, čp. 12
Přikryl Jakub, čp. 12
Přikryl Jan Pavel, čp. 12
Přikrylová Helena, čp. 12
Frecerová Hana, čp. 336
Macková Alžběta, čp. 261
Klimeš Miroslav, čp. 134
Hrubá Dobromila, čp. 199
Turecký Filip, čp. 208

Odhlášeni z trvalého pobytu
13.
10.
10.
10.
10.
10.
22.
5.
21.
11.
14.

4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
7.
7.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Frydrychovský Jiří, čp. 330
Herůdek Vladimír, čp. 290
Herůdková Darina, čp. 290
Herůdek Adam, čp. 290
Herůdek David, čp. 290
Snopek Pavel, čp. 92
Kromsiánová Magdalena, čp. 303
Kosorin David, čp. 320
Milková Anna, čp. 111
Zajíc Jan, čp. 281
Říhová Tereza, čp. 298

14. 7.
25. 7.
7. 8.
20. 9.
9. 10.
9. 10.
9. 10.
23. 10.
25. 10.
6. 11.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Stužka Štěpán, čp. 298
Ševčík Karel, čp. 231
Frydrychovská Eva, čp. 330
Pulkrábek Milan, čp. 231
Ďurčo Jiří, čp. 211
Ďurčová Eliška, čp. 211
Ďurčo Václav, čp. 211
Stašek Tomáš, čp. 168
Chovánková Ilona, čp. 289
Harnová Marie, čp. 242

Počet obyvatel k 30. 11. 2017 je 1193. V roce 2017 se narodilo 6 dětí, zemřelo 21 obyvatel, z toho 8 z DZP a 4 ŘS.
V našem matričním obvodu bylo v roce 2017 uzavřeno celkem 99 sňatků, z toho 65 v Kostelíku sv. Jana Křtitele na Modré,
25 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 3 obřady na obecním úřadě,
2 obřady v zahradě Stojanova Gymnázia, 1 obřad na Hotelu Mlýn, 2 obřady na mole u Konventního rybníka
a 1 obřad na Mlýně na Salaši.
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Jubilanti pro rok 2018
60 let

Melichárek Dušan, Weidenthaler
Petr, Klimeš Miroslav
Pulkrábková Růžena, Nevařil Jiří
Jeřábková Jaroslava, Axmannová
Dana, S. Bystřická Helena
Tománek Pavel, Zabil Leopold
Machálková Alena

65 let

Kobzová Marie, Formanová
Jarmila, Kročová Ludmila
Duda Pavel, Gróf Pavol
Hvožďa Svatopluk, Jurčíková
Ladislava, Straka Milan
Vaculík Svatopluk, Doležalová
Marie, Čapková Jana
Březina Bohumil, Otrusina
Lubomír, Opluštilová Marie
Záhorcová Alena, Kovalčík Jiří

70 let

Müllerová Marie, Sonntag Zdeněk
Jakeš František, Lakosilová
Leopolda, Sonntagová Viléma
Kapitán Jiří, Trnková Ludmila
P. Ježík Václav, Vaňková Libuše

75 let

Trefilík Josef, Němečková Olga
S. Dohnalová Marie, Zavadil
Jaroslav, Husaříková Vlasta
Němeček Josef

80 let

Švecová Alena, Jurčíková Helena
Zůbek Ladislav,
Běhávková Marie

85 let

90 let

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

91 let

Hlůšek Zdeněk, Hartl Miloslav
S. Kopecká Anna, P. Krejčiřík
Antonín, Daňková Anna
Pešková Marie,
P. Peroutka Stanislav

86 let

P. Sládek Jaroslav, Křivánek
Eduard, Višenka Jaroslav

92 let

Mičulka Břetislav, Ryplová Edita

94 let

p. Hladiš Josef, S. Juříková Marie
Drozdová Irena, Buchtík Josef
Kolečkář František

Tomešková Marie

87 let

Vlkojanová Anna

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

95 let
97 let

S. Ondrejková Otília

88 let

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

89 let

S. Minaříková Ludmila
P. Ovčáčík Vlastimil

Jubilanti v DZP
Ve Vincentinu oslaví
60 let Janča Jiří, Klosová Ludmila, 70 let Bureš Pavel, 75 let Zich František, Pastuchová Marie,
80 let Čejka Miroslav, 86 let Chumová Anna
V Kopretině oslaví
60 let Slezáková Eva, Staněk Jan, 65 let Procházková Hana, Šťastná Věra, Salvet Zdeněk,
75 let Adamík Miloslav, 80 let Pachula Gerhard

23. 12. 2017 od 14:30
budou velehradské děti s doprovodem roznášet

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V případě zájmu si připravte svíčky.

Kdo z občanů si nebude přát být uveden v rubrice „Z obecní matriky“, nechť toto oznámí na OÚ.
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Daňková Jarmila - 80 let

Hozák Dušan - 75 let

Josefa a Josef Buchtíkovi - diamantová svatba

Šefránek František - 75 let

Alena - 80 let a František - 85 let Kolečkářovi

Višenka Jaroslav - 90 let

Zlatá svatba
Jana a Josef Krejsovi
21. 10. 2017

Vyšlo 22. prosince 2017, 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 11. 6. 2018. N e p r o d e j n é
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 14. 10. 2017

Václav Ďurčo, nar. 4. 4. 2017, Velehrad 211 | Antonín Lorenc, nar. 2. 5. 2017, Modrá 229
Michaela Jindrová, nar. 27. 5. 2017, Velehrad 149 | Markéta Pinkavová, nar. 13. 6. 2017, Modrá 74
Mattias Blatecký, nar. 15. 7. 2017, Modrá 214 | Barbora Lochmanová, nar. 25. 7. 2017, Velehrad 289
Matyáš Machálek, nar. 16. 8. 2017, Velehrad 222 | Maxmilián Šenkeřík, nar. 29. 8. 2017, Velehrad 57

Hody 2017
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Koncert v bazilice
Tradiční Svatoštěpánský

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Host:

Akademický sbor Žerotín
Sbormistr: Pavel Koňárek

úterý 26.12.
v 16.30 hodin

2017

Bazilika bude pro návštěvníky koncertu
zpřístupněna v 15.45 hodin

