Sdělení zastupitelstva obce

Vážení sousedé,
na titulní straně velehradského zpravodaje vystřídala letní fotka zimní a tím je mimo jiné jasné, že uplynul další půlrok. Když se podíváme nejen na kalendář,
ale především na věci, události, projekty a práci, která
se na Veleradě udělala, myslím, že můžeme s klidem
říct, že šest měsíců jen tak neuplynulo jako voda.
Když procházíme Velehradem, tak na několika místech, kde byla holá tráva nebo přerostlé keře, uvidíme
novou výsadbu stromů a keřů. Uskutečňuje se tím
první větší část našeho projektu Ozelenění veřejných
prostranství obce Velehrad, který přináší do veřejného
prostoru prvky přinášející nejen estetickou potěchu,
ale také zázemí pro ptactvo či hmyz a samozřejmě
až se stromy rozrostou, tak budou poskytovat stín,
který oceníme třeba právě v horkých dnech. Do středu obce jsou umístěny okrasné durhy stromů, keřů
a trvalek, v místech mimo střed obce najdeme různorodé ovocné stromy, které se třeba i dříve hojně v krajině vysazovaly, jako třeba moruše či dříny. Na realizaci projektu se nám podařilo získat částečnou dotaci
z operačního programu životního prostředí. Druhá fáze
v ulicích Buchlovská a U Lípy bude pokračovat na jaře
příštího roku.
Na jaře se začalo pracovat na opravě jedné z kulturních památek ve vlastnictví obce, kterou je Mariánský
sloup zvaný „Rozálka“. V těchto dnech je vidět kolem
celého sousoší lešení, tak aby restaurátor mohl kámen
očistit, vytmelit ve výšce. Byly demontovány čtyři sochy světců, které jsou nyní v ateliéru, kde se dostávají
do „lepší formy“ a budou samozřejmě navráceny zpět.
Celá restaurátorská obnova by měla skončit v listopadu. I zde jsme získali příspěvek na opravu z ministerstva kultury prostřednictvím města Uherské Hradiště.
V průběhu měsíců se nám podařilo připravit projekty a vybrat dodavatele na dvě aktivity podporující sport
v naší obci. V červenci bude mezi tenisovými kurty
a Salaškou vystavěna venkovní cvičební sestava skládající se z různých hrazd, žebřin, žebříků a dalších prvků, na který bude možno volně cvičit, posilovat, protahovat se. Workoutová sestava bude doplněna čtyřmi
protahovacími stroji simulujícími například surf nebo
veslování.
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Mezi nepřímou, ale důležitou podporu sportu v naší
obci patří vybudování závlahy fotbalového hřiště v ulici
Na Nivách. Trávník je přes všechnu péči problematický
a to především z pohledu bezpečnosti pohybu. TJ Velehrad spolu s obcí připravila žádost o dotaci na velkou
rekonstrukci hřiště, ale na jaře jsme na ministerstvu
školství neuspěli. Vybudování závlahy chápeme jako
základní prvek pro standardizaci fotbalových zápasů
jak žáků, tak mužů stejně jako sportování veřejnosti.
I zde byla vysoutěžena firma, která v červenci připraví
vrt, nádrž a čerpadlo pro mobilní závlahu.
Starost nám přináší stav mostů přes Salašku mezi
Velehradem a Salašem. Společným postupem, který
jsme navrhli Arcibiskupství olomouckému a Lesnímu
družstvu Tupesy – Zlechov jsme došli do momenty,
kdy v nejbližších dnech by měla začít rekonstrukce
dřevěného mostu, který je v nejhorším stavu. Všechny
tři subjekty se budeme stejnou měrou podílet na opravě a následné údržbě. Pro cyklisty a pěší bude při stavbě zřízena provizorní lávka.
Pár dní po pouti je připravena další z oprav - v průběhu prázdnin se bude kompletně měnit krytina na střeše
mateřské školy. Obec ve veřejné soutěži vybrala zkušenou firmu z regionu, která udělá maximum pro to, aby
výměna mansardové střechy proběhla podle plánů jak
co do kvality, tak provozu školky, která bude otevřena
podle avizovaného plánu bez omezení.
Ve velmi vysokém tempu se pracuje na přípravě rekonstrukce a vybudování kanalizace v ulicích Na Hrádku a Buchlovská. Prozatím nebylo ukončeno řízení
o umístění stavby, všechny doklady jsou doplněny, prováděcí projekt pro stavební řízení se finalizuje. Stále je
tak aktuální plán realizace do konce letošního roku jak
části v majetku obce Velehrad, tak ve vlastnictví SVK a.s.
Projekční a přípravné fáze jsou hotové pro výstavbu
chodníku podél Vega centra po ulici Zahradní. Jediným současným bodem, který nejsme schopni ovlivnit,
je získání souhlasu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v jehož vlastnictví je pozemek pod
plánovaným chodníkem. Doufejme, že i tady se ledy
pohnou dřív, než ledy pokryjí ulici, v níž by chodník
měl být.
O několik desítek metrů nad tímto kýženým chodníkem dochází v těchto dnech ke změně vlastníků
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pozemků. Obec Velehrad spolu s Arcibiskupstvím olomouckým realizuje směnnou smlouvu, která ukončuje
soudní řízení o převodu majetků – pozemků nad bytovkami. Obec Velehrad proporcionálně směňuje tyto
pozemky za pozemky na jiných lokalitách v zastavěné
části obce. V prostoru nad bytovkami dochází k dalším
směnám mezi soukromými vlastníky a arcibiskupstvím, kdy lidé budou moci realizovat stavby rodinných domů a arcibiskupství vysazovat ucelenou vinici.
Zastupitelstvo obce spolu s odborem územního plánování Uherské Hradiště připravuje zadání pro tvorbu
nového územního plánu obce Velehrad, který by měl
řešit mimo jiné i lokality, na nichž je vyhlášena stavební uzávěra.
Do plánů, ale ne územních, začíná zasahovat také
plánovaná transformace sociálních služeb, které jsou
na Velehradě provozovány v zařízeních Vincentinum
a Buchlovská. Aktuálně jednáme jak s vedoucími zařízení, vedením sociálních služeb a především se zřizovatelem a autorem transformačního projektu, kterým
je Zlínský kraj, s cílem v co největší míře zachovat historicky velmi dobře fungující a kvalitně poskytovanou
sociální službu lidem, kteří na Velehradě mají svůj domov a jsou jednoznačnou součástí obce Velehrad.
Plán optimistický s výhledem tří čtyř let je záměr
společnosti E-on a.s. uložit kabely nízkého napětí
elektrické energie do země v ulicích, kde stav rozvodů vyžaduje nejrychlejší rekonstrukci – prozatím v ulicích Hradišťská, Zahradní a Modřanská. Spolu s tímto
záměrem se nabízí možnost rekonstrukce veřejného
osvětlení a dalších rozvodů v majetku obce Velehrad.
Plán a přání, které se naopak prozatím zdá dosti neuchopitelné je zřízení bankomatu v naší obci. Osobní
jednání, stejně jako nabídkové řízení na zřízení bankomatu jak pro nás místní, tak pro turisty prozatím nepřineslo požadovaný efekt. Doufejme, že další pokusy povedou k době, kdy bankomat za únosných podmínek
na Velehradě bude.
Je čas začínajících prázdnin a dobrodružství, který
může zpříjemnit nová Velehradská hledačka či šifro-
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inistr kultury Daniel Herman předal
v neděli 26. 2. večer akademickému sochaři
Otmaru Olivovi státní ocenění – titul Rytíř české
kultury. Moc blahopřejeme!
Ocenění Dáma, Rytíř, Mecenáš české kultury
je udělováno jako výraz uznání umělcům, kteří
mimo kulturní přínos obohatili společnost také
svědectvím svého života coby čestní, stateční
a mravní lidé, často navzdory útlaku obou totalit
XX. století. Mecenášem umění se pak stává osoba
či instituce, která značnou měrou podporuje
umělecké projekty i památky. Cenu tvoří kovová
medaile s odznakem v etui a diplom. Cena není
spojena s finančním ohodnocením. Ocenění
ministr kultury předal v rámci XI. ročníku
mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí
Mene Tekel.

vačka nebo quest. Obec Velehrad s obcí Modrou, velehradskou farností a VISem Bílé Karpaty připravili
první ze tří hledaček, které provedou, jak menší i větší
návštěvníky, ale i místní, zábavnou a vzdělávací formou po místech v naší lokalitě. Hledačky bude možno vyzvednout ať už v turistickém nebo informačním
centru. Každý, kdo vyluští tajenku obdrží symbolickou
památku na Velehrad.
Očekávané dobrodružství patří k létu stejně jako pro
školáky konec školy a začátek prázdnin. Letošní konec
roku je na velehradské základní škole jiný, než ty předchozí. Ředitel Radomír Válek ukončuje k červenci své
dlouholeté působení ve vedení školy a bude se věnovat
jistě zaslouženému odpočinku. Za dlouholetou aktivitu a elán ve vedení školy (třináct let) mu jistě náleží
velké poděkování! Zastupitelstvo obce tak symbolicky
učinilo na červnovém zasedání. Do vedení školy přichází na konci července paní Andrea Olberová, která
byla vybrána v konkurzním řízení jako nejvhodnější
kandidát pro vedení velehradské základní školy. Nastupující paní ředitelce přejeme hodně úspěchů a radosti
při vedení naší školy!

Škola končí, teploty stoupají, pouťové koláčky se pečou, batohy na prázdniny se balí, nezbývá než popřát
Vám všem krásné léto - dětem dny plné dobrodružství
a dospělým čas klidu a pohody!
Vše dobré Vám přeje
Aleš Mergental, starosta obce Velehrad

Otmar Oliva
Rytíř české kultury
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Mateřská škola - Za humny je drak!

K

teré dítě by odolalo představě, podívat se záhadě na zoubek. A opravdu!
Na zámku v Miloticích, kde
se filmová pohádka natáčela,
čekal na děti nevšední zážitek. Na školním výletě
bylo možno obléct si šaty zámeckých dam, vystrojit se jako rytíři, naučit se šermířskému výpadu
s dřevěným mečem a pozdravit se s paní kněžnou.
S dvorní etikou nás taky paní kněžna seznámila.
I dobový taneček za doprovodu historického piana
byl povznášející. Vzácné sbírky obrazů, porcelánu, loveckých trofejí děti učarovaly. Prostě zážitek
s přenesením do jiné doby.
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V přilehlých prostorách konírny čekalo děti mnoho
práce. V dílničkách si mohly zhotovit drobné vzpomínkové dárečky. Unavené, rády zasedly k promítání filmové pohádky „Za humny je drak“. A nejenom to! Drak bydlel ve sluji, kam si loupežníci
schovali poklad! Bylo nutno jeskyni prozkoumat
a alespoň jeden penízek z pokladu přinést domů,
aby maminka i tatínek uvěřili, že tomu tak opravdu bylo! Taky na každém zámku měli sokolníka,
znalého práce s dravým ptactvem. Byl to zážitek,
vyzkoušet si na vlastní ruce s rukavicí, přítomnost
dravce. Asi brzy pojedeme zase!
Za děti a kolektiv MŠ Velehrad
paní učitelka Emilie Kuncová
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Družstvo Základní školy Velehrad

aučit se co nejlépe porozumět dnešnímu
světu, uplatnit se v něm a stát se samostatně myslící osobností, to je cílem vzdělávání.
Všichni, kdo máme s tímto procesem něco
společného, víme, že se jedná o běh na dlouhou
trať. Běh, při němž překonáváme spoustu překážek,
při němž někdy padáme, někdy pochybujeme, zda
máme dostatek sil, dobře ale víme, že se s každým
uběhnutým krůčkem, byť by se mohl zdát bezvýznamný a krátký, přibližujeme k vysněnému cíli.
Pojďte se s námi podívat, o jaké krůčky, kroky a skoky
jsme se popoběhli v průběhu druhého pololetí školního roku 2016/2017.
Největší posun zaznamenali naši nejmladší i naši
nejstarší. Prvňáčci odstartovali s vervou, naučili se
číst, psát a počítat. Na začátku měsíce června byli
slavnostně pasováni na čtenáře. Jejich chuť a nadšení
by v tomto čase mohla inspirovat naše nejstarší, deváťáky. Je ovšem pravdou, že ti se v průběhu školního
roku museli vyrovnat s celou řadou překážek, a tak
není divu, že se jim na konci roku nedostávalo dechu.
Hned v lednu ohromili svou polonézou, pro kterou
zvolili netradiční oděv i choreografii inspirovanou
hudbou k legendárnímu filmu Pomáda.

V rámci dějepisné exkurze poté navštívili polskou Osvětim. Tento zážitek v nás zůstane hluboce
zapsán už navždy. V dubnu všichni úspěšně absolvovali přijímací zkoušky a na konci května obhájili své
absolventské práce. Ze dvaceti absolventů bude pět
pokračovat ve studiu na některém z gymnázií, jedenáct se stane studenty různých středních odborných
škol a čtyři se budou snažit získat výuční list.
Ani žáci ostatních tříd si však nezapomněli vyzvednout svůj štafetový kolík. Navštívili divadelní představení s názvem Stvoření tance, bruslili na stadionu v Uherském Hradišti, lyžovali v Osvětimanech
a zhlédli filmové představení Anděl Páně II., které
všem udělalo obrovskou radost.
Milovníci dobrodružství a cestování popojeli na
trati o notný kus díky besedě „Trabantem kolem
světa“. Vedoucí a autor celé expedice, Dan Přibáň,
si pro nás rezervoval kousek svého vzácného času
a převezl nás celou Austrálií až do Bangkoku.
V polovině března naše družstvo v rámci Dne
otevřených dveří posílili rodiče i všichni zájemci

z řad veřejnosti. Díky již tradiční divoké kartě mohli
nahlédnout do výuky v jednotlivých předmětech
i zájmových útvarech, nakouknout do tříd i všech
ostatních prostor školy. Velkou pozornost vzbudily
čtenářské koutky, jejichž cílem je podpořit zájem
o čtení. Dětem jsou v nich k dispozici knihy, které
si mohou v průběhu přestávky nebo volné hodiny
půjčit a číst. Pokud ze čtenářského koutku odcházejí,
vracejí knihu na původní místo tak, aby byla přístupná i pro další případné čtenáře. Pevně doufáme,
že společně s pravidelnými besedami a návštěvami
knihoven na Velehradě i Modré vyvolají v dětech
touhu prožít společně s hlavními hrdiny jednotlivých
knih spoustu dobrodružství.
Na přelomu března a dubna s námi kousek naší
trati absolvoval pan Andersen. Pozval nás, abychom
s ním (ve vší počestnosti) strávili noc. Letos musel
sprintovat mezi dvěma místy: pro žáky 5. ročníku byl
připraven program v knihovně na Velehradě, jejich
starší kamarádi přenocovali na zámku v Ořechově.
Večerem je provázel Čtyřlístek, který popletl své příběhy, přiměl děti, aby zahrály divadlo a splnily spoustu zajímavých úkolů – např. zapůjčit v některém
z místních domů varnou konvici (k našemu velkému
údivu se našlo několik domorodců, kteří byli ochotni
dát ji k dispozici naprosto cizím dětem, je tedy vidět,
že laskavost ještě nevymřela, což pro nás bylo velmi
příjemné zjištění).
Družstvo mladších florbalistů získalo pro naši
školu vítězství ve florbalovém turnaji základních
škol Mikroregionu Buchlov. Fotbalové družstvo mladších žáků vydobylo v rámci McDonald´s Cupu bronzovou medaili. Velký úspěch slavili také žáci 5. třídy,
David Petrželka, Vendula Točková a Eliška Suchánková, kteří zvítězili v krajském kole soutěže Finanční
gramotnost.
V květnu jsme chytili druhý dech a nazuli sedmimílové boty. Společně jsme se totiž podíleli na přípravě dětských soutěží v rámci Cyklopřejezdu Chřibů
a již potřinácté předali vítězi Štěpánu Šípkovi pohár
ředitele školy, uspořádali jsme Májový florbalový
turnaj pro družstva z okolních základních škol, který
naše družstvo zcela ovládlo, posbírali jsme téměř 15
tun papíru a v rámci Dne Země očistili naše obce
od odpadků. Začali jsme také připravovat letošní
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projektový den s názvem Památná místa našeho
kraje, a tak jsme se rozjeli do různých koutů regionu
a navštívili ty z nich, o kterých jsme se chtěli dozvědět více. Mladší děti si v rámci oslav Dne dětí vyzkoušely nejrůznější atletické disciplíny, starší absolvovaly
již tradiční Cyklotrial.

Červen byl ve znamení rychlostních rekordů. Snad
jsme ani nezaznamenali, že proběhl kolem. Příčinou
byly školní výlety, závody RC modelů, beseda
s Policií ČR, projektový den, poslední zvonění a soutěžní den pořádaný deváťáky.
Významný úspěch zaznamenal Martin Hlůšek,
který obsadil 2. místo v okresním kole matematické
soutěže Pythagoriáda, a Marie Lichá, jejíž pohádkový komiks zaujal porotu literární soutěže Píšu
povídky, píšu básně….natolik, že jej vyhodnotila jako
nejlepší práci a poslala jej do krajského kola.
I když jsou prázdniny za dveřmi, náš běh zdaleka
nekončí. Máme čas na to, abychom si odpočinuli,
zažili nové věci a... v září zase pokračovali. A pokud
by nás snad někdy napadlo, že už nemáme dostatek
sil ani chuti, mohla by nám pomoci slova, která jsou
inspirována postojem jednoho z našich nejlepších
běžců, Emila Zátopka: „Když nemůžeš, přidej víc,
zakřič třeba z plných plic, že slovo „nejde“ neexistuje!“
Mgr. Tereza Kovaříková

Knihovna
Léto a prázdniny – co vás napadne jako první?
Slunce, šplouchající voda v rybníce, třešně, lenošení na dece... a k tomu dobrá knížka.
Peníze si šetřete na zmrzlinu a pro knížku se stavte
v knihovně. Letos jsme pro vás nakoupili téměř stovku bestsellerů pro dospělé i děti. Detektivky, romány
i povídky č komiksy. Novinky najdete přehledně hned
při vstupu do knihovny. Fandové angličiny, zbystřete!
Díky daru paní Šišákové si můžete přečíst Harryho
Pottera i další tituly v originále.
Pestrá je i paleta knihovnických akcí. Vlednu jsme
přivítali známé tváře – nebo spíš hlasy – a to trojici
redaktorů Českého rozhlasu Brno. V pořadu „Morava – země neznámá“ jsme poznali mnohé moravské
kuriozity a taky si zasoutěžili.
V únoru následovala beseda se vztahovou poradkyní paní Mikulkovou na téma „osobní restart 5 jednoduchých kroků“. Účstníci odcházeli plni
odhodlání a nových psychických sil.
Březen – čs rozjaření - patřil skutečě bujarým aktivitám, a to muzikohrátkám pod taktovkou Zdeňka
Vilímka. Celý sál zaplnily děti, které se s ním vydaly
na hudební pouť napříčůznými kulturami světa. Večr
následovala relaxace pro unavené dospělé s hudbou
a příběhy.
V dubnu se naše velehradská knihovna připojila
k celosvětovým oslavám Dne Země besedou o jedlých planých rostlinách z našich zahrad a luk, kterou
jsem vedla osobně. Ochutnali jsme všeliké pomazánky i polévky a vyměnili si recepty. Zároveň postupně budujeme knihovnický „ekokoutek“, kde najdete
pohormadě knížky o přírodě.
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Poslední dubnovou noc patřila knihovna páťákům, kteří zde soutěžili, hráli hry, připravili si večři
a nakonec přespali v rámci celorepublikové akce „Noc
s Andersenem“.
V tomto roce jsme se zhostili úlohy koordinátora
projektu „Už jsem čenář – knížka pro prvňáčka“
pro děti ZŠ Velehrad. Při březnové návštěvě knihovny nám děti pomohly přinést do našich prostor
jaro nakreslenými květinami. Ke květinám patří
motýli – ty jsme vyráběli při návštěvě přímo ve školní třídě. Vyvrcholením projektu bylo „Pasování
prvňáčů na čenáře“ 1. června v obřadní síni obecního úřadu Velehrad. Pan starosta vybaven velkomoravským mečem se zhostil úlohy pasování poté,
co děti prokázaly své čenářské dovednosti přečením
krásných říkanek o svých spolužácích, které spolu
s paní učtelkou Švecovou připravili. Rodina Maňáskova z Modré se postarala o vynikající občerstvení. Děti
dostaly průkazky do knihoven ve svých obcích, kde
se na ně my knihovnice těšíme. Pokaždé, když jdeme
s kolegyní Evou Petrželkovou otevřít knihovnu, potěšíme se pohledem na krásné obrázky našich prvňáků
v rámci výstavy „Můj knižní hrdina“. Díky!
Těšíme se na nové i věrné čenáře do konce črvna
každý črtek v 16 – 18 hodin. O prázdninách bude otevřeno ve čvrtek 20. července.
Krásné letní dny s knížkou i bez
Vám přeje za velehradské knihovnice
Veronika Mergentalová

Školství
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Stojanovo gymnázium
Milí čtenáři Velehradského zpravodaje,
opět je tu konec školního roku a my máme příležitost
ohlédnout se zpět a bilancovat, co vše se ve druhém
pololetí školního roku 2016/2017 na Stojanově gymnáziu, Velehrad událo.
Brány naší školy opustilo 56 čerstvých absolventů, s nimiž jsme se rozloučili v pátek 2. 6.
při slavnostním předávání maturitních vysvědčení.
Při tomto slavnostním aktu, jemuž předcházela mše
sv. sloužená uherskohradišťským děkanem P. Josefem Říhou, předaly třídní učitelky čtvrtých ročníků
Mgr. Eva Ertlová a Ing. Miroslava Mahrová, Ph.D.
svým žákům maturitní diplomy. Řadě z nich byla
předána také pochvala ředitele školy jednak za jejich
studijní výsledky, jednak za reprezentaci Stojanova
gymnázia. Krásnou tečkou za celou slavností byl raut
připravený v Zimním sále SGV, kde jsme si s absolventy a jejich rodiči slavnostně připili a zakončili tak
intenzivně prožité čtyři roky, kdy byly Velehrad a Stojanovo gymnázium součástí jejich života. Tyto naše
absolventy v září vystřídá 64 nově přijatých žáků
1. ročníku, na které se již nyní těšíme.
Ale vraťme se i k jiným událostem, kterými naše
škola v uplynulém pololetí žila.
Na konci ledna se konal již tradiční Bál SGV,
tentokrát inspirovaný sérií filmů o Jamesi Bondovi.
Kvalitní zábavu i občerstvení zajistili žáci 3. ročníku
a jejich rodiče, nechybělo krásné předtančení, stylové
šaty ani oblíbený fotokoutek.
Radost nám udělaly úspěchy našich žáků v různých předmětových soutěžích a olympiádách. Školní kola těchto soutěží proběhla převážně v lednu,
v následujícím měsíci na ně navazovala kola okresní
a krajská. Za zmínku stojí především tyto úspěchy:
1. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, účast tříčlenného týmu našich studentů
v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorébus či
postup dvou týmů ruštinářů do celostátního (bohužel již nesoutěžního) kola přehlídky v ruské recitaci
a zpěvu ARS POETICA - Puškinův památník. Opět
nezklamal ani Pěvecký sbor SGV pod vedením Mgr.,
MgA. Filipa Macka, který v celostátním kole soutěže
Gymnasia cantant v konkurenci pěveckých sborů
z Prahy, Brna, Orlové, Hradce Králové, Benešova,
Frenštátu pod Radhoštěm, Tišnova, Přerova, Vsetína,
Havířova, Kroměříže, Znojma a Liberce získal cenné
zlaté pásmo.
V průběhu června se uskutečnilo několik sportovních kurzů, které letos neprobíhaly jen v České
republice. Žáci 2. ročníku si zasportovali u moře
v Chorvatsku – užili si windsurfing, jízdu na kajacích, plážový volejbal nebo základy horolezectví.
Třeťáci zase zdolávali řeky a hory v Rakousku, kde
měli příležitost vyzkoušet si např. rafting, ferraty

či horskou turistiku. Nedílnou součástí vzdělávání
na SGV se stal také Program osobnostního rozvoje žáků všech ročníků. Před několika dny proběhl
zde na Velehradě intenzivní kurz první pomoci,
při němž se žáci 1. ročníku na věrohodných simulacích skutečných úrazů učili, jak pohotově zareagovat a poskytnout účinnou první pomoc. Teoretické
znalosti z dopravní výchovy pak aplikovali v praxi
na cyklotrase Velehrad – Svatý Antonínek a okolí.
Středisko volného času při SGV zorganizovalo
pro žáky spoustu atraktivních akcí: zimní přechod
Beskyd, lyžování v Karolince či slovenské Vrátné,
sněžnicovou túru v rakouském pohoří Rax, expedici
Malsupro – zimní přechod Malé Fatry nebo sjezd
řeky Jizery. Několik borců z SGV se poprvé zúčastnilo náročného outdoorového závodu Spartan Race
v Koutech nad Desnou. Novinkou v naší činnosti
je letos poprvé také letní tábor pro děti.
Před námi jsou sice prázdniny, ale již nyní plánujeme rok další. Prozradíme vám například, že díky
Fulbrightově nadaci bude výuku angličtiny
na našem gymnáziu obohacovat americký lektor.
Srdečně vás všechny zveme na závěrečnou mši sv.,
která bude sloužena v pátek 30. června v 10.00 hodin
a přejeme vám pěkné prožití letních dnů a dovolených.
Vedení Stojanova gymnázia, Velehrad
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Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

onec školního roku se chýlí ke konci a s ním
i kroužky, které celý rok probíhaly v základní
škole a na obecním úřadě ve Velehradě. Zájmové
kroužky nabízí nejen zábavu, ale jejich význam je
mnohem hlubší. Děti díky nim dostávají šanci, jak
se plně realizovat v činnosti, která je baví, naplňuje
a rozvíjí. Mají zde ideální příležitost, díky které
mohou poznat svůj talent a nadání. Ne všechny
děti totiž vynikají v učení, ale mohou být úspěšné
při hře na hudební nástroj, ve sportu, v tanci atd.
Děti z mateřské i základní školy se pravidelně
scházely ve čtyřech výtvarných kroužcích pod
vedením Martiny Dörrové. Letošním celoročním
tématem bylo „fantastické cestování mezi planetami“. V hodinách si četly a povídaly o „životě
na neznámých planetách“ a k tomu vždy směřovala výtvarná činnost. Na závěr si vždy odnesly moc
pěkné a nápadité výrobky domů.
Děti, které se zaměřují na sport se zdokonalovaly ve sportovní gymnastice, kterou učila Martina
Vlčková. Tam se naučily základní prvky na gymnastickém nářadí - hrazda, kladina, koberec. Tento
kroužek není jen o pohybu, ale učí děti, že pohyb
patří k životu, že soutěžíme férově a v týmu je vždy
síla.
Kroužek hry na kytaru je velmi oblíbený a letos
jej navštěvovalo 18 dětí, které mají různou úroveň
hry na nástroj. Učí se hrát podle akordů, hrají buď
sólově nebo ve skupinkách. Lektor David Prosecký
se jim snažil předat vše, co sám umí a dále je motivovat ke hře na kytaru.

Tento rok byl také poprvé otevřen kroužek baletu, do kterého chodilo pouze 5 dívek z mateřské
školy, ale krátké vystoupení jsme mohli zhlédnout buď na Vernisáži DDM Šikula v kině Hvězda
a nebo na Dnu dětí na Masarykově nám. v Uh. Hradišti. Na obou vystoupeních měly dívky velký
potlesk a vystoupení se jim povedla. Zato vděčíme
Aničce Kremplové, která dívky připravovala.
Bližší informace o všech nových kroužcích získáte na začátku školního roku 2017/2018 v mateřské či základní škole.
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Věříme, že naše nabídka alespoň částečně
pokrývá potřeby dětí, které si mohou vybrat svou
oblíbenou činnost. Jsme přesvědčeni, že mimoškolní aktivity mohou změnit život dítěte k lepšímu a snažíme se pro to dělat maximum.
Přeji vám, jménem všech pracovníků DDM Šikula, krásné a pohodové prázdniny, příjemnou a klidnou dovolenou.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH

Školství
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Co přinesl druhý školní rok
ZUŠ Slovácko na Velehradě

iž druhý školní rok působí ZUŠ Slovácko na Velehradě, kde ve spolupráci s ředitelem ZŠ Velehrad
Mgr. Radomírem Válkem zřídila loni svou pobočku.
V prostorách místní základní školy se hře na kytaru,
flétnu, klavír, keyboard, housle a také kontrabas učí
téměř 30 dětí. Přímo na Velehradě žáci navštěvují také
výuku přípravné hudební výchovy a hudební nauky.
Přestože výuka probíhá teprve druhým rokem
a děti ještě nehrají na zvolené nástroje tak dlouho,
v letošním školním roce ukázaly, že pilně pracují
hned na třech akcích, které uspořádala naše základní
umělecká škola přímo na Velehradě. Tou první byla
Vánoční besídka, která se uskutečnila 16. prosince
2016. Dále vystoupily 1. června 2017 na koncertě,
který proběhl v příjemném prostředí společenského
sálu Turistického centra Velehrad. Zde děti z velehradské pobočky ZUŠ Slovácko doplnili svým vystoupením i žáci, kteří navštěvují výuku na hlavní budově
v Uherském Hradišti, ale na Velehradě či v okolí bydlí.
Posledním letošním vystoupením dětí byla závěrečná
besídka, která proběhla 15. června.
Velkou radost máme také z toho, že se přímo velehradští žáci zapojili i do soutěže základních uměleckých škol, která byla letos vypsaná mj. pro klavír
a kytaru, a vedli si opravdu výborně. Johan Šišák
z kytarové třídy Michala Hrubého získal v krajském
kole soutěže 1. cenu s postupem do celostátního kola
a jeho bratru Davidu Šišákovi bylo uděleno 3. místo.
Markéta Lužová, jejímž pedagogem je Jan Plevák,
si zase z okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír
přivezla čestné uznání. Ocenění je příjemná odměna
za práci a úsilí, které děti pod vedením svých pedagogů musí do přípravy vložit. Tím nejcennějším je však
bezpochyby pokrok, který udělají i první muzikantské
zkušenosti, které nasbírají, když vystoupí na pódiích
v jiném prostředí, než jsou zvyklé a překonají samy
sebe - ať už při přípravě, která stojí vzácný čas, nebo
i v boji s tou troškou trémy, která ke každému vystoupení zkrátka patří.
Někteří pedagogové ZUŠ Slovácko jsou také členy
Slováckého komorního orchestru, který založili
Kristina a David Hrubí. Slovácký komorní orchestr
uspořádal na podzim tohoto školního roku výchovný
koncert v uherskohradišťském Kině Hvězda s názvem
„Ať žije Večerníček!“, kterého se zúčastnili i žáci
prvního stupně ZŠ Velehrad a děti z místní mateřské
školy. Na jaře tohoto školního roku pak děti ze školky
navštívily také hudební program „Cesta kolem světa“,
který uspořádala naše škola v Uherském Hradišti.
Jsme rádi, že je na Velehradě mezi dětmi takový
zájem o hudbu. Moc jim přejeme, aby jim to počáteční
nadšení vydrželo. Naučit se hrát na nástroj je rozhodně cesta, na kterou se musí člověk vydat s vědomím,
že je potřeba pro to něco udělat, že umění nepřichá-

zí samo, ale ta odměna za to určitě stojí. Hudba je
nekonečný svět divů, připravený odhalit svá tajemství
každému, kdo o to stojí. Jsme rádi, že jako učitelé
můžeme být dětem v tomto nádherném světě průvodci a těšíme se, co společně s nimi objevíme v tom
dalším školním roce, který nás čeká.
Kristina Hrubá Czajkowská, ZUŠ Slovácko
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Slavíme rok Fatimy

R

ok Fatimy je v plném proudu. Papež František
13. května navštívil Fatimu v Portugalsku, aby
zdůraznil význam tohoto místa pro svět a pro náš
život. Panna Maria se tam zjevovala třináctého dne
každého měsíce od května do října 1917.
V rámci slavení tohoto jubilea jsme v naší bazilice
v polovině května na tři dny přivítali putovní sochu
Panny Marie Fatimské. Putuje po jednotlivých
farnostech naší arcidiecéze, připomíná toto výročí
a pomáhá tím k oživení úcty k naší nebeské Matce.
Ve středu 13. září tohoto roku bude ve Fatimě
při národní pouti českých a moravských diecézí,
kterou povede kardinál Dominik Duka, posvěcena
a následně přivezena do naší vlasti jubilejní socha
Panny Marie Fatimské. Ta bude pak putovat do jednotlivých katedrál a hlavních poutních míst naší
republiky. U nás na Velehradě ji budeme moci při-
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vítat a uctít v úterý 26. září. To hlavní, čeho se má
těmito aktivitami dosáhnout, je oživení vědomí, že
Maria, která přivedla na svět Božího Syna Ježíše
Krista a stála pod Jeho křížem, když umíral za hříchy
lidstva, že se nevytratila někam nenávratně pryč. Ona
žije u Božího trůnu v nebi. A přicházívá na tuto zem
(existuje mnoho míst jejího zjevení), aby lidem připomněla, že nebe existuje a že to hlavní, o co máme
usilovat, je dosažení tohoto trvalého štěstí po smrti.
Ona touží po tom, abychom byli s ní šťastní v nebi.
Proto nás povzbuzuje a radí nám, abychom svůj život
naplnili poctivou prací, modlitbou a dodržováním
Božího zákona – desatera. Je na každém z nás, zda
chceme zaslechnout a přijmout její výzvy.
Jsme potěšeni, že náš poutní areál navštěvuje stále
větší počet lidí. Proto se snažíme udržet ho ve stále
přitažlivé a čisté podobě. Rádi bychom proto upozornili zejména místní a pravidelné návštěvníky, že celý
areál včetně zelených ploch jsou určeny k relaxaci
a zklidnění člověka. Naše zelené plochy využívají
kromě mládeže často i děti k posezení a hrám. Je tedy
nepřípustné, aby se na nich objevovaly exkrementy čtyřnohých mazlíčků. Prosíme všechny, kterých
se to týká, aby se zdrželi vodění psů do poutního areálu, jak to vyžadují i upozornění na vstupech do areálu. Z tohoto pohledu je areál soukromým majetkem,
kde si majitel nepřeje znečišťování tohoto druhu.
Děkujeme za vaši vstřícnost v této věci.
Naše hlavní pouť 5. července má nejen místní
či regionální rozměr, má rozměr národní a nadnárodní. Děkuji všem, kteří se podílejí na tom, že vše
má vždy ladný a slavnostní průběh. Poděkování patří
panu starostovi Aleši Mergentalovi s jeho spolupracovníky za organizaci dopravy a pouťových prodejních a zábavních aktivit. Poděkování patří Arcibiskupství olomouckému a jejím složkám za organizaci
dnů lidí dobré vůle. Poděkování patří všem naším
farníkům, kteří pomáhají v bazilice či na nádvoří
s přípravou a organizací mší svatých. Ať pro každého
z vás je i ta letošní pouť zdrojem radosti a důkazem
toho, že jsme lidé dobré vůle.
P. Petr Přádka SJ, farář

Farnost Velehrad
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Matice velehradská

N

aděje patří s vírou a láskou k božským ctnostem,
ale má i rozměr pozemský: děláme si plány a těšíme se. A také se ohlížíme a hodnotíme, co se podařilo
a co ne. Před rokem se začalo uvažovat o sochách
ve vstupu do poutního areálu. A můžeme říci, že už
máme schválený návrh Vladimíra Matouška. Matici
se podařilo shromáždit od svých členů a příznivců
třetinu jeho ceny, a protože Arcibiskupství olomoucké
vyhlásilo veřejnou sbírku na tento účel a že se všechno vybere a za rok budou sochy na místě. Po celé
léto budete moci vidět zblízka jejich předlohy v kapli
Cyrilce, kde také budete moci přispět na jejich
pořízení. Je možné poslat peníze příkazem nebo
složenkou na účet 1419526399/0800 s variabilním
symbolem 2017.
Doufáme také, že se na hlavní pouť všechno pěkně
připraví, že vše dobře dopadne a že budeme mít
zase krásné počasí (i když víme, že počasí je vždycky
pěkné, jenže pokaždé jiné).
Věříme také, že plánované pěší poutě proběhnou
v klidu, i ta jubilejní desátá ze Svatého Hostýna
na hlavní velehradské oslavy. A děkujeme andělům
strážným a Panně Marii průvodkyni na cestách
za hladký průběh všech dosavadních poutí.

V

Jubilejním roce Panny Marie Fatimské slaví
a děkují Pánu Bohu naši drazí velehradští otcové – jubilanti, P. Petr Přádka SJ, farář za 30 let
kněžství a P. Ladislav Árvai SJ 15 let kněžství.
Oběma vyprošujeme Boží požehnání, kéž vás
náš dobrý Pán naplňuje radostí a vděčností
za prokázaná dobrodiní v kněžské službě.
Na přímluvu Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kterým je zasvěcena naše bazilika a na přímluvu patrona jezuitského řádu sv. Ignáce, kéž vám
náš Pán oplatí vaši obětavou lásku, kterou konáte
pro nás farníky a také pro ostatní ovečky Boží.

P. Petr Přádka SJ, farář

Těšíme se také
na 15. srpna, kdy
nás čeká pouť Matice
velehradské s odpoledním divadlem Víti
Marčíka st. „Bajaja“ nejen pro děti
a putováním po stanovištích při „Cestě
soluňských bratří“.
26. srpna pak Hvězdicová pouť s hudebním festivalem Šroubek. Na všechny akce jste srdečně zváni.
Nejsou jen poutě pěší. Matice se v září chystá
autobusem na dvě důležitá poutní místa ve východních Čechách – do Čihoště a Želiva a stavíme se také
do rodiště svaté Zdislavy v Křižanově, kde je její
památník od našich rodáků O. Olivy a P. Nováka.
Vyjíždíme z Velehradu v sobotu 16.9 ráno. Kdo by
měl zájem se pouti zúčastnit, přihlašujte se na infocentru do 31. 7. 2017.
Mons. Jan Peňáz
předseda Matice velehradské

Rádi bychom poděkovali otci Petrovi za vynaložené úsilí při nové obnově především baziliky, ale
také přiléhajícímu poutnímu areálu na Velehradě.
Také nezapomínáme na Mons. Vojtěcha Šímu,
který slaví velké životní jubileum – 70 let. Blahopřejeme mu a vyprošujeme další pomoc Boží
v následujících letech. Zároveň děkujeme za vše
dobré, co pro naši farnost dělá.

P. Ladislav Árvai SJ, kaplan

Vaše ovečky
z Velehradu, Modré, Salaše a Tupes

Mons. Vojtěch Šíma
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Info z infocentra
Milí velehradští občané,
chtěla bych vás stejně jako ostatní subjekty na Velehradě seznámit s tím, co se událo v poutním areálu,
ale také pozvat vás na plánované akce.
Nový rok jsme zahájili velmi úspěšným koncertem CM Cifra a jejich hostů, kteří tak ukončili vánoční dobu, na kterou navázalo období plesů a zábav.
V tomto pololetí jsme pokračovali ve velehradských seminářích duchovního filmu. Zájemci se tak
pravidelně scházeli každý měsíc, aby zhlédli i diskutovali o zajímavých snímcích s pozvanými z řad
filmařů i filmových teoretiků.
Počátek jara patřil zejména duchovním obnovám.
Jedna z nich proběhla pod vedením P. Ladislava
Árvaie SJ v postní době. Sál kardinála Špidlíka SJ také
poskytl prostor k cestopisné přednášce o krajanech
na Balkáně, kterou připravil Petr Slinták. Informačně
zajímavá byla též beseda o charitativních projektech na Haiti a v jižní Americe, které se zúčastnil
i někdejší misionář P. Jan Palacký SJ.
Byl zahájen také cyklus besed Cesty za hodnotami
s hosty etnografkou Ludmilou Tarcalovou a literátem
Jiřím Jilíkem, která byla hojně navštívena. Další beseda z tohoto cyklu proběhne v rámci Malé pouti 9. 7.
v 16:00 v Zimním sále SGV s literátem Jiřím Dunděrou
a scénáristou Oldřichem Seluckým. Hojně navštívenou besedou byla vzpomínka na P. Josefa Cukra SJ,
který by letos oslavil 100 let.
Významnou událostí byla dubnová pouť k 7. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Kromě
vzpomínkové mše svaté proběhla v bazilice přednáška P. Michala Altrichtera SJ.
V rámci Absolventského Velehradu – akce určené
mladým lidem – se sjeli na Velehrad bývalí studenti
a účastníci Studentských Velehradů, kteří tak mohli
prožít setkání plné duchovní náplně, ale i radosti
často i se svými mladými rodinami.
Připojili jsme se také s vlastním programem k akci
Cyrilometodějské putování Slováckem s hledačkou.
U Cyrilky si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu
o životě svatých bratří Cyrila a Metoděje a byly pro
ně připraveny zajímavé úkoly. Nové turistické ques-

ty neboli hledačky či šifrovačky, pomocí kterých
se budou moci návštěvníci Velehradu seznámit s jeho
historií i současností, jsou v přípravě a budou prezentovány v druhé polovině letošního roku.
Po zimě se také rozeznívají velehradské varhany
při absolventských koncertech a tradičně při koncertech k výročí významných světců, které probíhají
každý měsíc od května do října.
Oblíbenými akcemi jsou již Noc kostelů a Víkend
otevřených zahrad. Při těchto akcích mohou návštěvníci navštívit místa, která jim nejsou obvykle přístupná. Nabízejí bohatý program jak pro děti, tak dospělé.
Velmi úspěšné bylo zejména divadelní představení
Včelí medvídci zpívají a zaujal též botanický poznávací koutek v zahradě Stojanova gymnázia.
V nadcházejícím čase nás čekají tradiční Dny lidí
dobré vůle, které není třeba představovat. Za VDCM
bychom vás chtěli pozvat k Ručnímu přepisování
bible, které probíhá každoročně v expozici Bible pro
malé i velké. Letos je zde navíc vystavována kopie
největší středověké knihy „Codex gigas“, pro velký
zájem návštěvníků jsme vyjednali zapůjčení až do
konce prázdnin. V kostelíku Zjevení Páně (Cyrilce)
bude po dobu letních prázdnin instalována výstava
pravoslavných ikon bulharské malířky a restaurátorky Stefky Nikolové. Budou zde také umístěny předlohy soch určených na sloupy ke vstupu do poutního
areálu.
V letních měsících bude na Velehrad putovat
několik skupin pěších poutníků. Na hlavní CM pouť
to bude tzv. Moravská Compostela, pouť ze Svatého
Kopečka přes Svatý Hostýn. V srpnu k nám doputuje
druhá velká pěší pouť a tou je XVII. ročník Hvězdicové pěší pouti. Velehrad bude i jedním z center
letošního Středoevropského MAGIS pro mládež
zajímající se o ignaciánskou spiritualitu. Na podzim budeme naopak putovat ve směru z Velehradu
na Svatý Hostýn při tzv. Svatováclavské pouti.
Zapracovali jsme také na propagaci a vizuální
prezentaci poutního místa, rozšířili jsme paletu informačních materiálů o další jazykovou mutaci a bylo
vytvořeno také nové logo poutního areálu Velehrad.
Jeho autorem je uherskohradišťský výtvarník Evžen
Skula.
Jako infocentrum jsme se přihlásili do dětské
celorepublikové prázdninové soutěže s ČT DÉČKO.
K naší velké radosti jsme byli vybráni jako jedno
z mála míst v okolí.
Nejen pro turisty ale i pro místní občany je od jara
do podzimu otevřena zahrada Stojanova gymnázia.
Více Vás budeme informovat o připravovaných
akcích na našich webových stránkách www.velehradinfo.cz i facebookovém profilu Poutní areál Velehrad nebo přímo na infocentru ve VDCM.
Bc. Petra Číhalová
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OBEC VELEHRAD OPRAVUJE
MARIÁNSKÝ - MOROVÝ SLOUP NA VELEHRADĚ

O

prava Mariánského sloupu zvaného „Rozálka“
v Buchlovské ulici je jedním z velkých projektů,
které obec Velehrad v roce 2017 realizuje. Částka
na jeho rekonstrukci je nemalá a činí 790 000 Kč.
Z větší části je tato oprava hrazena z prostředků
obce – 490 000 Kč. Další prostředky – 300 000 Kč byly
poskytnuty městem Uherské Hradiště z financí přidělených Ministerstvem kultury na opravy kulturních
památek v regionu.
Ve výběrovém řízení na restauraci morového sloupu uspěla firma pana Josefa Petra z Jinačovic, která
nabídla za provedení výše zmíněnou, nejnižší částku.
Pan Josef Petr je známým restaurátorem, který restauroval i sochy v areálu velehradské baziliky v kaplích
národů. Opravy sloupu byly zahájeny v měsíci dubnu
a budou ukončeny v měsíci listopadu 2017.
Mariánský sloup s Panou Marií Immaculatou
(neposkrvněnou Pannou Marií – zkrácený výraz
immaculata conceptio) a dvěma anděli nechali postavit velehradští obyvatelé jako poděkování Panně
Marii za odvrácení morových ran. Některé prameny
uvádějí, že k vybudování došlo v roce 1676 a jiné uvádějí údaj kolem roku 1680 - 1681. Pravděpodobnějším
je druhé časové určení. V této době, v roce 1679,
zasáhla totiž černá smrt – mor Vídeň a morová rána
dostala pojmenování vídeňský mor. Mor se tehdy
znovu šířil Evropou a zasáhl i české země a Moravu.
Sloup je dílem Michala Zurna, olomouckého
sochaře a příslušníka významné hornorakouské
sochařské rodiny, která po přesídlením do Olomouce po polovině 17. století zde založila rodinnou
sochařskou tradici. Michael se vyučil v dílně svého
otce Davida Zurna (asi 1598 – 1666) a po té se vydal
na zkušenou. Jeho uměleckou dráhu můžeme rozdělit do dvou základních období, na období moravské
a bavorské. Do období moravského patří i mariánský
sloup stojící před cisterciáckým klášterem na Velehradě. Na sochách můžeme pozorovat hladké plochy, které jsou protínány chvějivými záhyby měkce
modelované draperie. Zurnův způsob vytváření draperie popírá tělesné formy. Detaily obličejů soch jsou
plasticky promodelovány a nepostrádají výrazovou
složku. Ta je podpořena jemnými gesty a pohybem
postav. Vše působí velice životným dojmem.
Poslední morová epidemie v Čechách a na Moravě byla v letech 1713-1715. V Praze si tato epidemie
vyžádala 12-13000 obětí, tehdy čtvrtinu obyvatel
Prahy. Výstavba morových sloupů byla vždy spojena
s morovou ranou a tak i na Velehradě došlo v roce
1715 na objednávku opata cisterciáckého kláštera
Floriana Nezorina k úpravě původního mariánského
sloupu. Původní sloup, skládající se z čtyřbokého
soklu, na němž spočívá vlastní sloup na vrcholu
s Pannou Marií Immaculatou, které po stranách

adorují dva andělé, se změnil na sloup morový. Byla
přidána předsunutá jeskyně - grota pro svatou Rozálii, balustráda kolem podstavce a na jejích nárožích
čtyři sochy – moroví patroni sv. Roch, sv. Karel Boromejský, sv. Šebastián a zástupce cisterciáckého řádu
sv. Bernard z Clairvaux. Autorem je Antonín Riga,
který pocházel z pruského Královce (Königsbergu),
kde se narodil pravděpodobně kolem roku 1660 a kde
také získal v roce 1689 dva výuční listy.
Morový sloup je majetkem obce Velehrad. Jedná
se o náboženskou, kulturní a hlavně historickou
památku, kterou postavili naši předkové, jako poděkování za přežití morové epidemie. K jeho opravě
došlo naposledy v sedmdesátých letech minulého
století.
Ing. Pavel Zůbek
2. místostarosta obce Velehrad
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Proč se nám na Velehradě líbí

P

tali jsme se našich klientů, obyvatel velehradského
Vincentina, co se jim líbí a nelíbí na jejich životě,
zda by jej chtěli či nechtěli změnit, jestli se jim líbí žít
tady na Velehradě a proč. Zajímalo nás, jaké mají zkušenosti s občany, zda mají na Velehradě nějaké známé
a také, jakým způsobem se zapojují do dění v obci. Byl
z toho takový malý aktuální dotazník k zamyšlení nad
životem lidí, kteří sice žijí v pobytové sociální službě,
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v „ústavní péči“, ale jejich život je již po mnoho let úzce
spjat s touto krásnou obcí.
Ptali jsme se také proto, abychom zjistili, jaká přání
a potřeby mají naši obyvatelé nikoli pouze uvnitř
domova, kde jim naši zaměstnanci zajišťují podporu
a pomoc při všech pro nás běžných činnostech, ale
i ve vztahu s prostředím a komunitou obce Velehrad.
Byli jsme vedeni snahou o další zkvalitnění poskytované sociální služby, a to v celém spektru prožívání
každodenního života lidí se zdravotním, mentálním
a tělesným postižením..
Nechceme čtenáře unavovat mírnými procenty
a čísly. Ani tím, kolik času, zkušeností, metod a lidského umu jsme museli vynaložit při objasňování otázek
zejména mentálně znevýhodněným a nekomunikujícím respondentům. Výsledkem však byl ucelený obrázek o kvalitě života obyvatel našeho domova.
Většina obyvatel Vincentina žije na Velehradě více
než 20 let. S komunitou obce jsou úzce spjatí. Občany
Velehradu znají, nikdy s nimi neměli žádný problém,
lidé je přijímají jako přirozenou součást místní komunity. Cítí se být skutečnými občany Velehradu, někteří
se pravidelně účastní voleb a dokonce i veřejných jednání obce.
Většina z nich oceňuje bezbariérovost prostředí, bezpečí při pohybu v obci. Sami nebo s podporou a pomocí
svých klíčových pracovníků chodí nakupovat, zajdou si
do cukrárny, na poštu, na obecní úřad. Ti, kteří se naučili cestovat, mají zastávku na dohled, své spoje znají
a intervaly odjezdů se jim zdají dostatečné. Vzhledem
k poloze domova mají blízko vše, co potřebují. Například dostupnost sousední baziliky s celým areálem prostoupeným duchovním klidem. Velmi ceněná je okolní
příroda, panorama, výhled, čistota obce.
Většina obyvatel Vincentina by na svém životě nic
nezměnila. Ti starší by zde rozhodně chtěli svůj život
dožít. Ti mladší, kteří se sami pohybují v obci, cítí jistotu a bezpečí, neboť se denně setkávají s lidmi, které
léta znají.
Při našich rozhovorech a diskuzích s obyvateli jsme
se dotazovali, na jaké společenské události se těší a kterých se sami účastní. Naprostá většina odpověděla, že
pokaždé se těší na velehradskou pouť, na koncert lidí
dobré vůle a setkání vozíčkářů. Oni sami jsou v tuto
dobu v centru všeho, co se okolo odehrává a netrpělivě
očekávají setkání s přáteli, starými známými i těmi,
se kterými se, možná, teprve seznámí. Doufáme,
že i letos na ně čekají bohaté zážitky, a to nejen při
výjimečných setkáváních, ale i v každodenním životě
obyvatel a občanů obce Velehrad.
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová,DiS sociální pracovnice
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Velehrad - Buchlovská
Milí spoluobčané,
první pololetí roku 2017 nám uběhlo tak rychle,
že jsme si ani nevšimli a je před námi pouť. Posuďte
sami.
V lednu jsme navštívili zasněženou KOVOZOO
ve Starém Městě. Tato unikátní zoologická zahrada
nás znovu překvapila a nadchla svými kovozvířaty
a dalšími nápady, jak zužitkovat zdánlivě nepotřebné
věci. Nepochybně dobré nápady i pro naši tvorbu
v kreativní dílně. Pokračováním v navázané spolupráci s Gymnáziem Velehrad bylo uspořádání další
besedy se studenty na téma „Dobrovolnictví“. Únor
se nesl ve znamení Plesové sezóny, a proto se v našem
domově konal „Maškarní ples“. Živou hudbu zajistil
výborný hudebník, my s pracovníky jsme se postarali
o originální kostýmy a výbornou náladu.
Díky bohaté nadílce sněhu jsme mohli uspořádat
i Soutěž ve stavění sněhových soch, sněhuláků
v osobitém pojetí. Vítěz může být jen jeden a ten
„náš“ vítěz byl k vidění před naším domovem poměrně dlouhou dobu. Vítězný sněhulák si užil „Svých
deset minut slávy“ a my pořádnou legraci. Takže
zvítězili vlastně všichni.
Březen se nesl v duchu Jarní brigády. Všichni
se v rámci svých možností zapojili do jarního úklidu
svého okolí. Hrabala se tráva, zametaly chodníky,
odklízely spadané větve a zpracovávaly se na budoucí
táboráky. K jarnímu úklidu nám svítilo a hřálo slunce
a tak tu jarní pohodu vhodně doplnilo. Velikonoční čas probíhal tradičně v duchu malování vajíček,
výroby velikonočních věnců a pletení pomlázek.
V košíkářské dílně se jednoho pátečního odpoledne
mohli pánové na tradiční pomlázku vhodně vybavit
a tak toho téměř všichni klienti využili. Také jsme
se zúčastnili prodejů našich výrobků z kreativní,
šicí a košíkářské dílny na velikonočních jarmarcích.
Prodejních jarmarků se pravidelně účastníme. Letos
jsme prodávali v Osvětimanech a s velkou radostí
také na Velehradě. Někteří klienti si zajeli i do ZOO
v Brně a přes překvapivě mrazivé počasí si setkání
s obyvateli brněnské ZOO pořádně užili. Tradičně
jsme se účastnili „Křížové cesty“, která se uskutečnila ve spolupráci se studenty Gymnázia na Velehradě.
Květen byl na zážitky a akce výjimečně bohatý.
Stavění Máje, Kácení máje s opékáním a taneční
zábavou. Mezi těmito tradičními akcemi jsme si udělali výlet do ZOO Hodonín, někteří se byli podívat
ve Zlíně, kde se ve spolupráci se Zlínským krajem
konala Výstava obrazů dětí a studentů v budově
21. Klienti dostali nabídku vybrat si a odnést některý z vystavených obrazů. Toho jsme samozřejmě
s radostí využili. Obrazy s tématikou církevních staveb ve Zlínském kraji byly nádherné, a tak možnosti

ozdobit si jimi své příbytky s radostí využili všichni
zúčastnění. Navíc jsme měli možnost prohlédnout
si a svézt se v tzv. Baťově výtahu. Vyvézt se v kanceláři pana Bati až do nejvyššího patra a prohlédnout
si město Zlín byl zážitek. Někteří z klientů si užili
rekreaci ve Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi
a stihli se opálit ještě před vypuknutím pravého léta.
Několikrát nás také navštívili dobrovolníci z řad studentů výše zmíněného Stojanova gymnázia na Velehradě, kteří kromě spousty práce stihli i uspořádat
hudební seanci v zahradě při které jsme si spolu
zazpívali a zatančili.
Koncem května přibyly do venkovních prostor
našeho domova dvě nové „obyvatelky“- ovečky. Společnými silami se pokusíme zajistit jejich spokojenost
a vzájemné klidné soužití. Jmenují se Adélka a Capulenka. Tato jména vylosovala z mnoha našich návrhů
paní vedoucí domova Mgr. Markéta Kuchařová při
příležitosti Kácení Máje.
V prvním týdnu letního měsíce června jsme
se setkali s lesáky z ČL Buchlovice. V jejich doprovodu jsme se prošli po „Naučné stezce“. Bylo to poučné
a zábavné. Ze setkání jsme si odnesli nevšední zážitky a drobné suvenýry, které nám toto setkání budou
připomínat. Děkujeme za to.
V létě a i během následujících měsíců do konce
roku nás čeká ještě spousta akcí, o které se s vámi
podělíme v příštím příspěvku.
Do té doby vám všem, milí spoluobčané, přejeme
krásné a pohodové dny.
Klienti a pracovníci z DZP Buchlovská, Velehrad
Mgr. Ivana Chrástková
– sociální pracovnice
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Turistické centrum Velehrad

P

rvní výstavu letošního roku zahájila Linda
Audyová výtvarnice a animátorka z Brna.
K vidění byly počítačově vytvořené ilustrace s lidskou
tematikou a originální grafiky zvířat.
Následující měsíc proběhla výstava Misia. Jednalo
se o prezentaci velkoformátových reprodukcí ilustrací
a doprovodných textů kulturně-historických objektů
v lokalitách příhraničních regionů SR a ČR spojených
s cyrilometodějskou misií a počátky křesťanství.
Jaro přineslo krásnou kulturní akci velikonoční
jarmark, která byla doplněna o jednodenní výstavu
krojovaných panenek Marie Hoferkové. Na jarmarku
se prezentovala celá řada lidových tvůrců ze Slovácka. S kulturním pásmem vystoupily děti z mateřské školy, v jeho průběhu se pak prezentovali žáci
základní školy. Návštěvníci mohli ochutnat tradiční
a přírodní pochutiny z kuchyně rodiny Kyselových.
V odpoledních hodinách proběhla beseda se Zdenou
Kamínkovou, která nás navštívila již několikrát s esoterickou tematikou.
Dalšími pozvanými hosty v průběhu první poloviny roku byla Pavlína Pelikánová z Velehradu, která
si připravila povídání o jarních bylinkách a jedlých
květech. Pro velký úspěch proběhla i druhá beseda
na téma Svatojánské byliny a byliny pro dobrou mysl.
Pro příznivce přírodního stavitelství byla připravena zajímavá beseda s Petrem Skořepou předním
českým odborníkem na přírodní stavitelství a ekovesnice.

O tyto akce je zájem, proto jsme se rozhodli
uspořádat povídání se spisovatelem, blogerem, přírodním stavitelem, filozofem a permakulturním
designérem Ondřejem Netíkem na téma Permakultura pro každodenní život člověka. Další besedy
plánujeme v podzimních a zimních měsících.
V dubnu proběhla pravidelně se opakující akce
Na kole vinohrady, kdy se symbolicky otevírají
cyklostezky v regionu. Cyklisté si mohou vybrat
z několika tras s atraktivními zastávkami. Jednou ze
zastávek bylo i naše TC s ochutnávkou vína p. Luže
z Velehradu.
Na co se můžete těšit v následujících měsících?
Srdečně Vás zveme na výstavu Igráčků v Turistickém centru Velehrad. Můžete se těšit i na originálně
zpracované Igráčky v podobě Cyrila a Metoděje.
Ty pro společnost EFKO, českého výrobce společenských her a Igráčka realizuje pan Miroslav Svoboda.
Igráčci v podobě Cyrila a Metoděje by tímto počinem
měli přiblížit hravou formou jejich význam. Výstava
proběhne na Velehradě od 13. 7. do 28. 8. 2017. Tyto
postavičky obohatí výstavu legendární hračky. Turistické centrum Velehrad pořádá výstavu ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her
a Igráčka, společností EFKO - karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně.
Další plánovanou výstavou jsou drátěné plastiky
Ladislava Lokajíčka, které budou k vidění od 5. 9.
2017 do 27. 10. 2017 v prostorách 1. patra Turistického centra Velehrad. Pan Lokajíček, rodák z Tachova
se k drátkování dostal v roce 2001. Jeho díla byla
postupně náročnější na výrobu. Později na radu přátel začal vystavovat. Za sebou má již přes 30 výstav.
Pracuje s tím, co mu přijde do ruky. Nepotřebuje
žádné složité nářadí, barvy a lepidla, stačí mu jen
kleštičky a nápad.
V TC Velehrad jsou stále k vidění výstavy „PŘÍBĚH SOCHY“ akademického sochaře Otmara Olivy
(do konce prosince 2019, vstupné děti od 6 let 10
Kč, dospělí 30 Kč) a výstava „U NÁS NA VELEHRADĚ ANEB JAK SE ŽILO PŘED LÉTY“
Expozice vznikla z předmětů, fotografií, obrazů
a dokumentů, které zapůjčili občané. Předměty,
které byly v minulém století potřebné ke každodennímu životu, jsou nyní pro někoho „harampádím“,
pro jiného mají sběratelskou hodnotu nebo osobité
kouzlo.
Do TC Velehrad nemusíte jen za výstavou,
ale můžete si například pronajmout společenský sál
k pořádání oslav, svatební hostiny nebo uschovat
kolo či zapůjčit koloběžky. Projížďkou si tak můžete
zpříjemnit chvíle na cyklostezkách v blízkém okolí.
Více informací získáte na webových stránkách
www.velehrad.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Veronika Daňková
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Žáci Sokol Velehrad - 2017
Vážení sportovní přátelé,
tento článek se mi asi nebude psát moc dobře, protože vím, že je poslední. Určitě se mi mezi řádky
vkrade trocha nostalgie, protože musím s trénováním
velehradských žáků skončit. Přece jenom jsem s nimi
prožil několik let a trpěl s nimi, když se nedařilo
a naopak jsem se s nimi upřímně radoval z každé
povedené akce, gólů či vítězství. V mém ukončení
trénování není třeba hledat jiné důvody, než pracovní vytížení, které mi neumožňuje dělat tuto časově
náročnou aktivitu, koníček, naplno. Starý se na to
rozhodně necítím. Naopak, doporučoval bych každému, kdo se cítí být starý, pracovat s dětmi. Omládne!
Co bude dál? Nic se nemění, velehradský fotbal má
už dobré základy, pojede se dál, byť s jiným trenérem
nebo trenéry. Základna žáků je dobrá a dostatečně
široká, jen je potřeba zaktivizovat hlavně ty nejmenší,
kteří trochu v posledním roce přibrzdili v nadšení,
protože jejich vytížení v zápasech nebylo takové,
jak by si představovali oni, případně jejich rodiče.
Mělo svou logiku, že dostávali přednost ti nejstarší.
Okresní přebor žáků, který jsme v současné podobě hráli po prvé, je celkem náročná soutěž, a když
by se sešlo na hřišti například mužstvo Ostrožské
Nové Vsi proti našim nejmenším, tak nám je ušlapou
a spíše než pěkný fotbal by zde hrozilo nějakého
zranění. Přestože po sezóně končí v našem mužstvu
7 hráčů (snad se zapojí někde do dorostu), mělo by
být kluků dost. Ano, budou menší než ostatní, fotbalově zatím nezralí, budou někdy hodně prohrávat,

ale při dobrém vedení to překousnou, neodradí je
to, a ono se to opět otočí. Navíc budou mít skvělého
kapitána Šimona Jelínka, který ze současných opor
může jediný ještě rok hrát. Je to na svůj věk velmi
dobrý fotbalista a střelec gólů, hodný kluk, který umí
poradit a kdykoliv pomoct.
A co ti, kteří končí? Zaslouží poděkování. Ve většině utkání odváděli maximum svých možností. Každý
je má samozřejmě jinde. Velkými oporami jsou (když
píši tento článek, ještě se mají hrát 2 utkání) hlavně
kapitán Ondra Benko, Zbyněk Bílka, Michal Korvas,
René Andrýsek a Tomáš Krátký. Všichni se podíleli
taky na většině vstřelených gólů.
A výsledky? Nejsou podstatné. V některých utkáních si kluci řádně zastříleli, v jiných, s těžkými
soupeři, hodně dostali. Tak to v žákovských soutěžích
prostě chodí. Důležité je, že je každá prohra trápí
a každá výhra, někdy i jen vstřelená branka, těší
a radují se z ní.
Když se tento článek dostane na veřejnost bude
už po oficiálním ukončení žákovské fotbalové sezóny,
které proběhlo v pátek 23.6. v odpoledních hodinách
na našem hřišti. Chci, a doufám, že se mi to podaří,
pozvat všechny aktivní i neaktivní žáky, jejich rodiče
a ostatní příznivce velehradského fotbalu. Přijedou
si s námi zahrát malí fotbalisti z prvoligového Fastavu Zlín. A já využiji příležitosti, abych se se všemi,
i s rodiči rozloučil a poděkoval všem za spolupráci.
V současné době už bývalý trenér
Václav Kovařík
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Muži Sokol Velehrad
Vážení spoluobčané!
Polovina roku uběhla jako voda a já se opět připomínám s informacemi o dění v tělovýchovné jednotě
Velehrad. V uplynulém období se sešla Valná hromada TJ Velehrad, kde proběhlo hodnocení dosavadní
činnosti TJ.V rámci programu VH proběhlo poděkování panu Petru Brabcovi za jeho dlouholeté působení v čele TJ Velehrad. Za dobu 26 let, kdy byl ve funkci předsedy TJ Velehrad odvedl obrovské kvantum
práce. Touto cestou mu ještě jednou vyjadřujeme
poděkování za jehou dlouholetou obětavou práci.
Pan Petr Brabec zůstává i nadále členem výboru TJ
Velehrad a dále povede oddíl volejbalu.
Rád bych se zmínil o práci v oddílu stolního tenisu, který má dvě soutěžní mužstva,i když v jednom
z nich hraje jedna slečna a to je Helenka Hrabcová,
která svými sportovními výkony převyšuje celou
řadu svých mužských sportovních soupeřů. Oddíl
stolního tenisu vede pan Libor Machala, dále je součástí oddílu taktéž zájmový kroužek mladých hráčů
stolního tenisu, který tvoří především žáci a žákyně
základní školy Velehrad. Tento kroužek vede Lukáš
Vaněk. Oddíl stolního tenisu udržuje družební styky
s oddílem stolního tenisu z obce Těrchová ze Slovenska. Hráči tohoto oddílu se letos na jaře zúčastnili
přátelského utkání s hráči našeho oddílu. Je velmi
chvályhodné, že členové tohoto sportovního oddílu si
najdou čas na udržování přátelských vztahů s dalšími
sportovními oddíly.
V předešlé informaci o dění v TJ Velehrad jsem
se zmiňoval o situaci ohledně dotačních prostředků
na obnovu hrací plochy fotbalového hřiště. Současná
situace je pro nás bohužel ne příliš nakloněna. Jak jste
mohli zaregistrovat, došlo v rámci zhodnocení žádostí na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy k
anulování všech výsledků a veškeré dotační programy
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byly pozastaveny. Ani v současné době není tato situace vyjasněna. Bohužel dochází k tomu, že většině
TJ hrozí finanční kolaps. Informace o situaci ohledně
financování samotné činnosti sportovních oddílů tak
i grantovních finančních prostředků je stále nejasná.
Věříme však, že se tato situace během krátké doby
vyřeší, a my budeme mít jasno podle jakých nových
pravidel budeme moci znovu žádat o další finanční
prostředky.
Jak bývá zvykem provádíme zhodnocení jak
výsledků, tak i herního projevu našich fotbalistů.
V mužstvu mužů došlo ke zlepšení obou těchto
ukazatelů. Přesto že je tato zpráva psána v době, kdy
zbývají odehrát ještě dvě soutěžní utkání, můžeme
konstatovat, že hráči oddílu mužů dosáhli velmi
dobrých výsledků, jak na domácím tak na venkovním hřišti. Taktéž herní projev prošel kvalitatívní
změnou. Věříme, že v daném kurzu, nastaveném
trenérem Zdenkem Sonntagem bude fotbalový oddíl
mužů pokračovat při podpoře fotbalových fanoušků a to přinejmenším jako doposud. Zprávu o dění
v žákovském oddíle předloží pan Václav Kovařík,
hlavní trenér žáků.
Přesto, že se nám nepodařilo získat dotační prostředky z MŠMT na obnovu hrací plochy fotbalového
hřiště, tak připravujeme v přímé spolupráci se zastupitelstvem obce Velehrad vybudování závlahové studny a celého závlahového systému, bez něhož bychom
nedosáhli na požadavky ohledně zkvalitnění povrchu hrací plochy. Celou tuto akci finančně pokryje
OÚ Velehrad. Touto cestou vyjadřujeme poděkování
za podporu ze strany vedení OÚ Velehrad.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vedoucím jednotlivých oddílů, ale i ostatním členům TJ Velehrad,
kteří zabezpečují chod jednotlivých oddlů, za jejich
obětavou a nezištnou práci.
Za TJ Velehrad Jiří Nevařil, předseda TJ
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Přátelský zápas ve stolním tenise
s obcí Terchová 2017
Z přátelského zápasu se pomalu stává tradice, a tak
i letos dorazili hráči stolního tenisu z Terchové začátkem měsíce dubna k nám na Velehrad. Po předchozím vydařeném ročníku dorazili slovenští kolegové
hned se dvěma družstvy. V dopoledních hodinách
jsme zahájili zápasy pod vedením předsedy TJ Velehrad pana Nevařila, který naše hosty náležitě přivítal.
Oba vzájemné zápasy dopadly lépe pro domácí,
konkrétně Velehrad „A“ : Terchová „A“ (14:4) a Velehrad „B“ : Terchová „B“ (17:1). Hlavním účelem celé-

ho turnaje ale bylo především dobře si zahrát a utužit
vztahy s naším zahraničním partnerem. Nechybělo
ani občerstvení pro naše hosty, které přišel přivítat
za obec také místostarosta pan Zůbek.
Po obědě a prohlídce velehradského lapidária jsme
ještě symbolicky odehráli zápasy v opačném pořadí
a následně se s hráči Terchové rozloučili s tím, že
v září se opět shledáme v obci Terchová.
Lukáš Vaněk

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

tradiční hody s právem
které se uskuteční v naší obci 2. 9. 2017
S ra z n a parkovi š ti ve 13 : 3 0 h o di n .

Hraje dechová hudba Straňanka a cimbálová muzika Cifra.
Hodová zábava bude v Turistickém centru Velehrad.
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Uctění památky padlých při výročí osvobození obce Velehrad

Stavění máje

Projekt veřejná zeleň - ořez stromů

Projekt veřejná zeleň - výsadba nových stromů

Ozelenění veřejných prostranství

Nové lavečky u rybníku Rákoš

Rozvěšování budek pro ptáky a netopýry

Sběr železa
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Knihovna - muzikohraní se Zdeňkem Vilimkem

Xxxxxxx

Knihovna - pasování prvňáčků na čtenáře

Knihovna - pasování prvňáčků na čtenáře

Ocenění hasičů SDH Velehrad

Dětský den

Dětský den

Víkend otevřených zahrad
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Narození
2. 10.
2. 1.
4. 4.
27. 5.

2016
2017
2017
2017

Sofie Bilíková, čp. 235
Dan Weidenthaler, čp. 101
Václav Ďurčo, čp. 211
Michaela Jindrová, čp. 149

Uzavřeli manželství
13. 5. 2017
17. 6. 2017
24. 6. 2017

Vladimír Kromsián a Magdalena Hanáčková (Velehrad)
Zdeněk Milka a Anna Kučerová (Velehrad)
David Křivánek (Velehrad) a Zuzana Tomášů

Úmrtí
6. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.
7. 1.
13. 1.
26. 1.
31. 1.

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017

Drahomíra Pavlíková, 65 let,DZP
František Mašlík, 71 let
Josef Nevařil, 87 let
Milan Urban, 69 let
Anna Sikorová,68 let, DZP
Otakar Straka, 77 let
Marie Turzová, 96 let, ŘS
Ludmila Burešová,96 let, DZP

6.
9.
28.
16.
17.
22.
27.

2.
2.
2.
4.
4.
4.
5.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Cecílie Zerzáňová, 84 let
Kotková Anna, 95 let, ŘS
Jan Tománek, 72 let
Jiří Penkrt, 74 let
Marie Machalová, 80 let
Petr Valenta, 76 let
Anna Minaříková, 85 let, ŘS

Přihlášeni k trvalému pobytu
30. 11.
30. 11.
30. 1.
13. 2.
13. 3.
13. 3.

2016
2016
2017
2017
2017
2017

Zdeněk Kroča, čp. 335
Ludmila Kročová, čp. 335
Jiří Macek, čp. 261
Daniel Vaněk, čp. 106
Miroslav Klimeš, čp. 134
Iva Klimešová, čp. 134

4.
4.
4.
11.
11.
30.

4.
4.
4.
4.
4.
5.

2017
2017
2017
2017
2017
2017

Alžběta Bajgartová, čp. 52
Stela Bajgartová, čp. 52
Viola Bajgartová, čp. 52
Eva Hnátková, čp. 289
Josef Lochman, čp. 289
Aleš Bajgart, čp. 52

Odhlášeni z trvalého pobytu
11. 10.
19. 10.
7. 11.
7. 12.
7. 12.
12. 1.
12. 1.
2. 2.

2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

Purev Ochir Gegeen, čp. 61
Jan Jeřábek, čp. 231
Kamil Kolár, čp. 300
Adam Kreisinger, čp. 260
Adam Směšný, čp. 260
Daniel Chvatík, čp. 128
Eliška Chvatíková, čp. 128
Matěj Šoba, čp. 271

10. 2.
15. 3.
15. 3.
30. 3.
30. 3.
30. 3.
30. 3.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Martina Gálová, čp. 231
Jiří Bůbela, čp. 313
Michal Prokeš, čp. 231
Lucie Krejčiříková, čp. 289
Karel Laszczewski, čp. 289
Samuel Laszczewski, čp. 289
Sebastien Laszczewski, čp. 289

Zlatá svatba
Ján a Pavla Gloszovi
8. 4. 2017

Vyšlo 30. června 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 8. 12. 2017. N e p r o d e j n é
Kdo z občanů si nebude přát být uveden v rubrice „Z obecní matriky“, nechť toto oznámí na OÚ.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22. 4. 2017

Sofie Bilíková, nar. 2. 10. 2016, Velehrad 235 | Michal Zpěvák, nar. 2. 10. 2016, Modrá 173
Kamila Točková, nar. 1. 11. 2016, Velehrad 264 | Antonie Ševčíková, nar. 21. 11. 2016, Velehrad 332
Lukáš Krys, nar. 26. 11. 2016, Velehrad 283 | Anna Čevelová, nar. 18. 12. 2016, Modrá 218
Nikolas Jurčík, nar. 31. 1. 2017, Modrá 114 | Lukáš Katrňák, nar. 28. 2. 2017, Modrá 209

Dětský karneval 2017
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19:30 Večer lidí dobré Vůle
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a
charitativních projektů. Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 na ČT2 a Českém
rozhlase Dvojka. Moderátoři: Filip Tomsa a Tereza Kostková

dNY lidí dobré Vůle – Velehrad 2017
Úterý 4. července 2017
8:00 – 20:00 | Výstava ikonografie – výstava pravoslavných ikon ve spolupráci s Bulharským
kulturním institutem. Vernisáž proběhne ve 14:30 • kde: kostel Zjevení Páně (kaple Cyrilka)
9:00 – 13:30 | Vzdělávací seminář: co nás bolí v rodinách aneb proměny rodiny a z nich plynoucí důsledky
Přednáší: Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., Mgr. Dominik Opatrný, ThD., Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
a Mgr. Milena Mikulková
kde: sál Hotelu Skanzen - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)
Registrace předem na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/seminar
9:00 – 17:00 | Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
kde: ZŠ Velehrad • pořádá: Orel
10:00 – 12:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace
pro veřejnost
kde: fotbalové hřiště • pořádá: Orel
10:00 – 15:00 | Zaostřeno na fotografii – přednáška a setkání s osobností české fotografie Romanem
Vondroušem, který je držitelem mezinárodního ocenění World Press Photo a dalších prestižních cen
kde: altánek Poutního domu Stojanov
Registrace předem na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
10:00 – 18:00 | Aktivity pro životní prostředí
•ekohry pro celou rodinu • ekologicky v domácnosti • letní ekotábory • aktuální kampaně a kauzy
• městečko neziskových organizací • drobné, svěží občerstvení
kde: Archeoskanzen • pořádá: Hnutí Brontosaurus
10:00 – 19:00 | Program s Kristýnem služebníkem • kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
• káva z rodinné pražírny Café Gape • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA • prezentace
a prodej mešních vín • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda • malování na obličej
a dočasné tetování • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje • spousta
zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
10:00 – 23:00 | Prezentace charity Prostějov
• sbírka „Skákání pomáhá“ – skákací hrad pro děti • nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky,
korálků • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku • kde: u ZŠ
10:00 – 23:00 | Domácí hospicová péče a charita
• stan Charity jako domov – prezentace služby Domácí hospicové péče • rady od odborníků na Domácí
hospicovou péči • fotografie Jindřicha Štreita na téma stáří • tvůrčí dílnička pro děti • v 18:00 charitní
kvíz s losováním o atraktivní ceny (tablet, mobilní telefony) • kde: u baziliky
13:00 – 22:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 – 16:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – finále
kde: fotbalové hřiště • pořádá: Orel
14:00 | Výstavy a prezentace ve Stojanově gymnáziu
• 15:00 Prezentace DMS projektu: Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, kolébka Salesiánů Dona Boska v ČR
• 15:30 Prezentace Papežských misijních děl
• 16:00 Výstava Haiti - Všechny barvy naděje
• 16:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2016
• 17:00 Prezentace Vězeňské duchovenské péče z.s.
• 17:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří
15:00 – 18:00 | Odpoledne pro děti s Michalem nesvadbou • kde: pódium u baziliky
• odpolední program pro rodiny • zpívání rodičů s dětmi – Zrnka, moderní křesťanská autorská tvorba
• hry, hlavolamy, soutěže, rukodělná činnost a malovací kolo • pohádka „Sněhurka“ v podání Divadla
Víti Marčíka • vystoupení Klaunského divadla MIMO • výstava: 100. výročí Fatimy • stavba velehradské
baziliky z malovaných krabic • fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí
(informace a registrace soutěžících předem na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule)

17:00 | Vystoupení Michala Nesvadby • kde: pódium u baziliky
16:00 – 22:30 | Mladí fandí Velehradu • kde: pódium na hřišti ZŠ
• SLZA • PAVEL CALLTA • ADAM BUBIK • projdi celý areál s „Velehradským pasem“ a vyhraj zájezd k moři •
aktivní seznámení se s osobnostmi, které zanechaly stopu • zóna RELAXU (volnočasové aktivity) • ZPOVĚDNÍ
zóna (možnost rozhovoru s knězem) • zkušení parkouristé z L.E.A.D. Parkour
16:00 | Mezinárodní setkání vozíčkářů
• 16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice
• 17:15 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla • kde: nádvoří před ZŠ

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAvNÍ PARTNEři:

21:00 – 23:00 | Program církevních hnutí a komunit • kde: bazilika
21:30 | Mladí fandí Velehradu – vystoupení kapely Slza • kde: pódium na hřišti ZŠ
23:00 | Mše svatá • kde: bazilika

Středa 5. července 2017
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NárodNí pouť Velehrad 2017
Mše svaté v bazilice: 6:30 • 7:30
8:00 - 18:00 | Výstava ikonografie – výstava pravoslavných ikon ve spolupráci s Bulharským
kulturním institutem
kde: kostel Zjevení Páně (kaple Cyrilka)
8:30 | Celebrují novokněží České republiky
7:00 – 10:00 | Program s kristýnem služebníkem
• káva z rodinné pražírny Café Gape • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA • prezentace
a prodej mešních vín • soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda • malování
na obličej a dočasné tetování • prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila
a Metoděje • spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení
kde: prostranství u baziliky vedle ambitu
8:00 – 13:00 | Domácí hospicová péče a charita
•stan Charity jako domov – prezentace služby Domácí hospicové péče • rady od odborníků
na Domácí hospicovou péči • fotografie Jindřicha Štreita na téma stáří • tvůrčí dílnička pro děti
• v 11:30 charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny (tablet, mobilní telefony) • kde: u baziliky
8:00 – 15:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 – 13:00 | Prezentace charity Prostějov
• sbírka „Skákání pomáhá“ – skákací hrad pro děti • nabídka výrobků klientů z pedigu,
keramiky, korálků • možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku • kde: u ZŠ
9:40 | Růženec v bazilice

10:30 Slavnostní poutní mše svatá
kde: nádvoří před bazilikou

Hlavní celebrant: j. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy
kazatel: j. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
15:00 | Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)
Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha

Neděle 9. července
Malá pouť
Mše svaté v bazilice: 7:30 • 10:00 • 15:00

17:00 | Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
kde: ZŠ Velehrad • pořádá: Orel
TiTuLÁRNÍ GENERÁLNÍ PARTNER:

Účinkující:

jiří Pavlica a Hradišťan
Marie Rottrová
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením
dirigenta Stanislava Vavřínka
Slza
Peter cmorik Band
jaroslav Wykrent
Sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další

Více info: www.farnostvelehrad.cz • www.velehrad.eu • www.velehradinfo.cz • www.velehrad.cz
HLAvNÍ MEDiÁLNÍ PARTNER:

PARTNER:

SuBPARTNEři:

MEDiÁLNÍ PARTNEři:

Změna programu vyhrazena.

Dny lidí dobré vůle se uskuteční za finanční podpory obce Velehrad a Zlínského kraje.

PRODuKCE A ORGANiZACE:

ZDRAvOTNÍ A ASiSTENčNÍ SLuŽBA:

