Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
je za námi polovina roku, v němž si připomínáme
stoleté výročí založení Československa. Na mnoha místech se konají nejrůznější události vztahující se k naší
státnosti a ani na Velehradě tomu není jinak. V květnu
jsme se sešli v bazilice na slavnostním koncertu, který byl právě připomínkou vzniku republiky a zároveň
výročím deseti let od vyhlášení velehradské baziliky
národní kulturní památkou. Dalšími událostmi vztahujícími se k letošnímu výročí bude červencová výstava
v turistickém centru připomínající státnické působení
T. G. Masaryka ve vztahu k Izraeli. Na podzim se velehradští školáci a studenti pustí do projektu Paměti
národa, kdy budou natáčet rozhovory s lidmi z našeho
kraje, kteří se svým dílem podíleli na fungování našeho
státu. Další velehradskou událostí bude slavnostní kulturně společenské setkání v předvečer říjnového státního svátku vzniku Československa.
Mimo slavnostní události se v naší obci samozřejmě
pokračuje v každodenní práci na plánech a projektech,
které zkvalitňují náš prostor a život v něm. Jistě jste
zaznamenali čilý stavební ruch za základní školou,
kde se na konci května začal fotbalový plácek přetvářet na multifunkční sportoviště s umělým povrchem.
Do konce července by mělo vyrůst sportoviště obsahující hřiště pro malou kopanou, florbal, házenou, volejbal, tenis, basketbal a kolem něj atletický ovál se skokem do dálky a sektorem pro vrh koulí. Součástí areálu
budou šatny se sociálním zázemím. Sportoviště bude
sloužit nejen škole, školce a gymnáziu, ale samozřejmě
všem sportovním oddílům a individuálním zájemcům
o sport z široké veřejnosti.
Jen o pár desítek metrů dál se krátce po skončení
velehradské pouti začne v ulici Buchlovská a Na Hrádku stavět očekávaná kanalizace. Jedná se o samostatné stavby Slováckých vodáren a kanalizací a obce
Velehrad, které se snažíme společně koordinovat, aby
stavba měla jednotný průběh a komplikace jak při stavbě, tak dopravě k rodinným domům, byly co nejmenší.
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Obec Velehrad vypsala výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stala společnost Bavak. Tato firma podala nejvýhodnější nabídku (6 685 333 Kč) jak
v obecní soutěži, tak v soutěži vypsané SVK a.s.. Pokud
vše půjde hladce, tak stavební práce by měly skončit do
závěru listopadu 2018.
V oblasti kanalizací chystá společnost SVK a.s. rekonstrukci stoky v ulici Nad Chmelnicí. Opravy by zde
měly probíhat na podzim letošního roku, přesné datum
zahájení prací prozatím není jasné, ale budeme Vás
o něm neprodleně informovat.
Jen o kousek dál je naprojektován dlouho očekávaný chodník od ulice Zahradní k bráně Stojanova. Zde
musíme čekat na zahájení stavebního řízení, které je
podmíněno vyjasněním majetkoprávních vztahů k pozemku. Ten v současné době ještě vlastní stát. Obec
před rokem požádala o jeho odkoupení, kdy návrh
smlouvy spolu se znaleckým odhadem ceny byl zastupitelstvu k dispozici na projednání až v květnovém jednání zastupitelstva. To odsouhlasilo navrženou cenu
384 000 korun za celkový pozemek o výměře 2402 m2,
který sahá právě od brány Stojanova téměř až ke křížku cestou na Modrou. Musíme tedy počkat na ministerstvo financí, které má prodej odsouhlasit. Pokud tak
učiní a pozemek bude zapsán obci Velehrad, požádáme ihned o vydání stavebního povolení a podle možností se pokusíme vybrat dodavatele stavby chodníku.
Sousedící lokalitou je vinice, jejíž výsadbu zde
připravuje Arcibiskupství olomoucké. V části dotýkající se panelové cesty na Modrou by mělo vzniknout
malé zázemí pro pracovníky obhospodařující staronovou vinici. Na vyňaté travnaté ploše vzniká prostor
pro výstavbu rodinných domů, kvůli níž je zpracována
územní studie. Zároveň jednáme s olomouckým arcibiskupstvím o odkoupení pásu, který by dovoloval pěší
či cyklo propojení ulic Vinohradní a Na Nivách.
Dalším projektem, který nabral reálné obrysy, je vybudování zastávky autobusu na náměstí ve směru
na Salaš. Pokud bude předložený návrh schválen pracovníky památkové péče a podaří se vypsaném výběro-
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vém řízení najít dodavatelskou firmu, měla by na konci
října stát na náměstí nová zastávka umístěná mimo
chodník, tak aby dovolovala průchod a průjezd třeba
i s kočárkem. Hned vedle zastávky jsme aktualizovali
informační mapu včetně panelů s odkazy na turistické
i informační centrum.
V polovině jara byly dopracovány dvě studie. Jedna
komplexně řeší rekonstrukci a rozšíření velehradského
hřbitova, druhá navrhuje vybudování záchytného parkoviště pod hřbitovem u Salašky. Obě studie představí
jejich architekt na zasedání velehradského zastupitelstva na konci června. Obou studií se dotýká projekt rekonstrukce stávajícího chodníku ke hřbitovu a jeho
napojení od staré brány k bráně nové. V tomto případě
probíhá stavební řízení.
Naproti hřbitova je socha sv. Jana Nepomuckého,
v současné době obestavěna lešením. Restaurátor Martin Slovák pracuje na obnově a údržbě této kulturní památky. Prostřednictvím Města Uherské Hradiště jsme
od ministerstva kultury získali dotaci na celou akci
ve výši 100 000 korun.
Z dotačních programů Zlínského kraje se nám podařilo získat částku 250 000 korun na nákup cisternové automobilové stříkačky pro naši jednotku požární
ochrany. Současná cisterna je již na hraně životnosti,
a tak se snažíme najít ekonomicky dostupnou zánovní
náhradu. Uspěli jsme i s další žádostí o krajskou dotaci
a to v pořízení nového územního plánu. Byla nám přiznána částka 170 000 korun, což je necelých 70 procent
z vysoutěžené ceny 248 050 korun. Nový územní plán
by měl být dokončen na sklonku roku 2019. Dalším
drobným projektem podpořeným Zlínským krajem je
námi vytvořený projekt mobilního dopravního hřiště a mobilních překážek jízdy zručnosti pro cyklisty.
Soubor značek a překážek bude sloužit pro praktickou
výuku dopravních předpisů a nácviku bezpečné jízdy
na kole.
Obec pokračuje v rozvoji a péči o veřejnou zeleň.
V letošním případě obec ne sama, ale společně s velehradskou farností a olomouckým arcibiskupstvím jsme
na třetiny financovali výsadbu okrasného vyvýšeného
květinového záhonu v neutěšeném prostoru křižovatky na Tupesy. Věříme, že už teď je záhon estetickým
zkrášlením tohoto místa. A co teprve až všechno plně
rozkvete!
Do oblasti péče o okolí patří jistě i jarní úklid odpadků v okolí naší obce, do kterého se zapojilo na třicet dětí a dospělých, za což jim jistě patří poděkování.
Posílili jsme také podněty k zodpovědnějšímu odkládání odpadků nejen nás místních, ale i turistů. Pracovníci obce vytvořili nové „dvojmístné“ odpadkové koše
dělené na plasty a směsný odpad. Ze zkušenostní při
sběru velkoobjemového odpadu vyplynula potřeba uložení zbytků eternitu, který je zdraví ohrožujícím materiálem. Proto jsme mimořádně objednali kontejner
na zbytky eternitu, který byl podle očekávání za pár
hodin naplněn.

Ve fázi příprav je dobudování infrastruktury a vozovky v ulici Pod Zahrádkami. Byla dopracována
studie proveditelnosti a po projednání geometrického
plánu začínáme jednat s jednotlivými vlastníky o odkupu částí pozemků, které jsou potřebné pro budování
standardních podmínek v této ulici.
Stále máme zájem o odkup pozemků v nezastaveném území Velehradu. V posledních měsících obec
nakoupila několik pozemků a o dalších jedná. Pokud
byste věděli o majitelích, kteří by uvažovali o prodeji,
neváhejte nám to sdělit.
Letos na jaře jsme opět pozvali na obecní úřad zástupce olomouckého arcibiskupství, Zlínského kraje,
pracovníků památkové péče, stavebního úřadu, farnosti
a gymnázia ke společnému jednání nad nejrůznějšími
tématy, která se týkají Velehradu. Při tomto pracovním
setkání jsme se navzájem informovali o připravovaných záměrech, stejně jako řešili problematické situace, které se nás společně dotýkají. Všichni máme za to,
že právě cesta spolupráce a společného jednání může
přinést zkvalitňování fungování Velehradu jako celku.
Pro naše menší spoluobčany – žáky základní školy
– jsme iniciovali zkušenost spolupodílet se na rozhodování o záměrech, investicích a odpovědnosti za ně.
Ve spolupráci s vedením školy jsme podnítili žákovský
parlament, aby si sami žáci připravili nejrůznější vlastní záměry a prezentovali je svým spolužákům. Každý
žák pak mohl ovlivnit svým preferenčním hlasem výsledný projekt. Mezi tématy zvítězilo nové vybavení
školní jídelny. Na nákup vybavení a zútulnění prostoru
jídelny budou použity peníze ze školního sběru a stejná část půjde z rozpočtu obce. Žáci si tímto participativním rozpočtováním mohli na vlastní kůži zažít jeden z demokratických principů fungování společnosti.
O zkušenostech s fungováním společnosti, ale především obce, jejich jednotlivých součástí a mnohém
dalším jsme diskutovali s našimi přáteli z Terchové.
V květnu do Velehradu přijela většina z terchovských
zastupitelů, aby detailněji poznali Velehrad a mimo
jiné třeba naplánovali společný říjnový česko-slovenský večer.
Krátce na to jsme měli tu čest ve Velehradě přivítat
viceprezidentku Bulharska paní Ilianu Iotovu. Na své
dvoudenní návštěvě České republiky chtěla navštívit
kraj, kde působili sv. Cyril a Metoděj, kteří přinesli
základ písemnictví mimo jiné právě bulharskému národu. Spolu s bulharským velvyslancem v České republice přivezli ručně malovanou ikonu jako dar velehradské bazilice.
Slavnostní okamžiky a dny, které nás čekají právě
ve spojitosti se sv. Cyrilem a Metodějem je blížící se Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle. Přeji nám všem,
abychom i letošní pouť prožili v dobré náladě, přátelsky
a příjemně, tak jak se na začátek léta a Velehradskou
pouť patří!
Vše dobré Vám přeje
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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...tak šťastné vykročení do školy
předškoláci!

J

e tu opět období, kdy se loučíme s našimi předškoláky.
Jsou mezi nimi takoví, kteří
se velmi těší do školy, ale i tací,
kteří by si pobyt ve školce rádi
prodloužili.
Přesto všechno, jsou všichni dobře připraveni na skutečnost, že změní své „působiště“, své kamarády, prostředí i paní učitelky. Sondou mezi ně jsem zachytila
pár úsměvných „perliček“ některých předškoláků,
o které se s Vámi ráda podělím.
Matýsek: „Já se těším na tělocvik, vytrénuju si nohy.“
Karolínka: „Já se těším na přestávky! Můžu svačit,
kdy chci!“
Štěpánek „Já bych chtěl konečně všechno vědět!“
Anička: „Já už musím do školy! Máma mi koupila
nejhezčí batoh!“
Bětuška: „Někdy si vezmu do batohu plyšáka,
aby mně nebylo smutno!“
Davídek: „Těším se, jak bude vždycky zvonit!“
I tak se dá vyjádřit „těšení“ do školy...
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Během školního roku si všechny děti užily spoustu
zábavy, akcí i ponaučení.
Navštívili jsme divadelní představení ve Slováckém
divadle, zhlédli folklorní vystoupení Hradišťánku,
prošli jsme exkurzí na hasičské stanici, absolvovali
jsme výlety na Salaš, každá třída se svojí paní učitelkou.
V mateřské škole nás navštívili šermíři z gymnázia,
učitelé z LŠU s hudebním představením a také jsme
si užili bubnování. Navštívili nás také herci s pohádkovými příběhy, do kterých velmi citlivě zapojovali
také všechny děti.
Děti jsme seznamovali s významnými památkami
Velehradu a také se projeli malým vláčkem po obci.
Velkou akcí pro děti byl školní výlet do Kněždubu, kde děti poznávaly, jak se dříve žilo a pracovalo
na statku.
Přeji všem učitelkám a hlavně všem dětem krásné
prázdniny a předškolákům radostná a úspěšná školní léta!
Za MŠ Velehrad
paní učitelka Eva Sabo
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Základní škola Velehrad

ouť! Ještě o Vánocích se mohlo zdát, že je
v nedohlednu. Vánoce uběhly jako voda
a tento rychlý proud strhl i nás ve škole ve Velehradě.
Do nového roku jsme přímo vtančili. Abychom
byli přesní, naši deváťáci s paní Krysovou a společně
s Kruhem připravili nezapomenutelný zážitek v podobě plesu. Dívkám to moc slušelo, pánové se stali gentlemany. A Kruh, ten se postaral o to, aby ples hladce
proběhl, za to jim patří velký dík.

Od deváťáků jsme pak v našem rychlém proudu
doplavali přímo k předškolákům. Pro ně tým prvního
stupně připravil několik setkání, předškoliček, kde
se seznámili nejen s naší školou, ale také s rybkou
Nemo, která je provázela i školním zápisem. A byla
úspěšná, do první třídy nastoupí v novém školním roce
24 prváčků. Moc se na ně těšíme!
Fašank. Ten se k nám přiblížil jako nic. Osmáci
si vyzkoušeli roli učitelů a připravili nejen pro naše
žáky, ale také pro děti velehradské školky zábavné karnevalové dopoledne. Užili si to nejen žáci, ale také vyučující, které překvapily svoje žáky vtipnými kostýmy.
Čtvrťáci se také nechali strhnout proudem a zapojili se do soutěže Zlaté dítě. V rámci literární soutěže
zmapovali všechny velké i malé státní znaky ve Velehradě a dokonce natočili video. To mělo velký úspěch
u odborné poroty, která naše žáky ocenila.
Sám Jan Ámos Komenský by se divil, jak se v proudu neztrácíme. Den učitelů jsme oslavili společně
s našimi žáky v duchu „škola hrou“. Meziročníkové
vyučování sklidilo obrovský úspěch nejen u žáků.
V tento den učitelé nabídli žákům zajímavou výuku
a ti se mohli rozhodnout, jakému tématu se budou
věnovat. A tak někdo nacvičoval divadlo, jiný hrál
ve školní kapele, v chemii to zase hrozilo malým výbuchem a někdo se mohl naučit masírovat.
Do proudu se také vrhla naše školní družina. Přivítala maminku, která si mohla vyzkoušet roli paní
vychovatelky, družina batikovala trička, anebo jen tak
dováděla v okolí naší školy.
Velikonoce připluly tiše, o to víc jsme si užili velikonoční tradice a tvoření. Tady jsme spolupracovali
s Turistickým centrem a jsme si jistí, že ne naposledy.
Jsme školou, která podporuje kladný vztah k životní-

mu prostředí. Proto neváháme a pomáháme uklidit
nejen okolí naší školy, ale třídíme odpad a sbíráme
papír.
Rychlý proud nás také odnesl na několik výletů,
které jsme si mohli užít díky projektu Paměťové instituce. Někteří z nás (za odměnu při charitativní pomoci)
se dokonce vydali až do Jižních Čech, kde strávili
krásné a zajímavé tři dny.
Cestovali jsme ale i za hranice naší země. Tradiční poznávací zájezd do Osvětimi, ale i naučný výlet
na lovecký zámeček Antonstál na Slovensku. Lesy
ČR jsou našimi partnery i v letošním školním roce,
prezentační den lesní pedagogiky si užili sedmáci
a deváťáci.
S panem starostou jsme zakotvili u PÉBÉČKA.
Ve spolupráci se školním parlamentem tak vznikly
čtyři návrhy projektu, které bychom mohli ve škole
realizovat. Zvítězila proměna školní jídelny, žáci
se tak mohou těšit na nové stoly a židle v naší školní
jídelně.
Naši žáci nezaostávali ani v proudu různých soutěží
a přehlídek. Z nich přivezli nejen ocenění, ale také
spoustu zážitků a motivace do další práce.

Všechno jednou končí, nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. A tak nám pomalu nezbývá, než se rozloučit nejen se školním rokem, ale i s našimi deváťáky.
Po vzoru jejich tabla „Devátá sa (ne) súdí“, nechme
plavat vše, co se jim mohlo za dobu školní docházky
nepodařit a přejme jim do další životní plavby vše
dobré!
Za ZŠ Velehrad
Mgr. Andrea Olbertová, ředitelka

5

Školství

Velehradský zpravodaj | 47

Knihovna

J

ak voní léto? Po růžích, malinách, vodě... ale hlavně po dobrodružství!
Co takhle „Knížka pro kluky dobrodruhy“?
Tu najdete ve velehradské knihovně, kde na vás
čeká dva a půl tisíce knih všech žánrů. V letošním
roce jsme pro vás nakoupili desítky nových knížek
– hlavně romány pro děti i dospělé. Najdete tu taky
inspiraci pro letní aktivity v přírodě v odborných
publikacích našeho ekokoutku.
Děti, víte, že u nás v knihovně můžete podniknout
cestu kolem světa? Neváhejte a přidejte se!
Od února jsme spustili celoroční hru „Putování
tajuplnými světy“. Připravili jsme ji speciálně pro
Vás, naše věrné čtenáře. Za počty přečtených stránek
vypůjčených knih se posunujete mílovými kroky
po mapě světa. V každém světadíle Vás čeká setkání s typickými obyvateli a taky malý dárek. Někteří
už navštívili Kongo v Africe, Oklahomu v Severní
Americe a setkali se s kotuly Jižní Americe. Přidat
se můžete kdykoliv, jste-li náš registrovaný čtenář.
Připomínám, že registrace i půjčování knížek
je pro naše občany zdarma!
Nové nařízení Evropské unie, známé jako GDPR,
se dotýká taky naší knihovny. Proto prosíme všechny
čtenáře, aby přišli vyplnit novou přihlášku, kde uvádíte souhlas se zpracováním Vašich údajů pro účely
poskytování knihovnických služeb.
A ještě jedna výzva. Snažíme se vám poskytovat pestrou nabídku knížek, aby si opravdu každý
vybral podle svého gusta. Proto prosím – umožněte
to i vy a vracejte knížky v daných termínech (do měsí-

Otvírací doba knihovny
o prázdninách
čtvrtek 19. 7. • 16 - 18 hodin
čtvrtek 26. 7. • 17 – 18 hodin
čtvrtek 9. 8. • 16 – 18 hodin
www.velehrad.knihovna.cz
knihovna.velehrad@seznam.cz
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ce, případně prodloužit na 2 měsíce), ať jsou k dispozici

pro další čtenáře.
Co jsme v knihovně tuto zimu a jaro podnikali?
V únoru to bylo „Kino v knihovně“ - promítli jsme
si dobrodružný film a představili novou knihovní hru.
Až se za moooc dlouho začnou dny zase krátit, určitě
si na podzim promítání zase zopakujeme.
Nejvíc nabitý byl duben. Setkali jsme se s oblíbenou autorskou dvojicí „Chřibomilů“ Jiřím Jilíkem
a Bořkem Žižlavským nad jejich novými knihami
o hradě Buchlově a cestách za tajemnem nejen
v Chřibech „Muž, který viděl démona“ a „Buchlov –
historie a mýty“.
V rámci oslav Dne Země se knihovna jako každé
jaro rozvoněla bylinkami. Skautská družina Soviček
a všichni zájemci z veřejnosti ochutnali bylinkovou pomazánku, speciality z pampelišek a vyrobili
si domácí bylinkovou koupel. K bylinkám se určitě
budeme pravidelně vracet, ráda se s vámi podělím
o nové „vychytané“ recepty.
V dubnu jsme tu taky měli metodickou návštěvu z Knihovny BBB v Uherském Hradišti (která
nás metodicky vede) a společně jsme vytřídili přes
500 knih, které si bohužel již spoustu let nikdo
nepůjčil. Je to běžná praxe, která nám uvolnila místo
pro nákup nových kousků ještě vonících tiskařskou
černí a dobrodružstvím.
V červnu přivítal pan starosta nové čtenáře
v rámci Pasování prvňáčků na čtenáře. Letos proběhlo v Archeoskanzenu Modrá společně pro děti
z Velehradu, Salaše a Modré.
A jaké akce nás čekají? Na podzim dvě besedy
pro dospělé na téma osobnostního rozvoje. Setkání
s oblíbenou vztahovou poradkyní paní Mikulkovou
nad její novou knihou „Hlavu vzhůru, ženy!“. Další
beseda bude s brněnskou psycholožkou a velmi
zajímavou osobností paní Katkou Grófovou (www.
nakoncidechu.cz).
Taky chystáme oblíbenou tvořivou dílničku (vypadá to na korálkování) a komiksovou nebo detektivní
dílnu se spisovateli.
Určitě se máme na co těšit!
Na prázdniny vyhlašuje naše knihovna soutěžní
aktivitu pro děti i dospělé. Bližší informace najdete
na webu knihovny. Vyfoťte se nebo natočte krátké
video s knížkou od nás při vašich prázdninových
aktivitách. Ať už je to na dece u rybníka, na písku
na pláži, na horské chatě či na zahradě pod stromem, zachyťte tento prázdninový okamžik. A hlavně
si ho bezvadně užijte.
Krásné a voňavé léto plné hezkých příběhů
(nejen v knihách, ale hlavně těch opravdových)
Vám přeje knihovnice
Veronika Mergentalová
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Stojanovo gymnázium
pěstuje slovanskou kulturu

V

ýuku cizích jazyků jsme před čtyřmi lety obohatili o další „malý“ jazyk - o ruštinu. Chtěli
jsme rozšířit možnosti našich studentů o další bránu,
kterou přece jazyky otevírají. To, co jsme zaseli před
čtyřmi lety, přineslo letos plody v podobě prvních
maturantů. Není ale jenom maturitou student živ...
Loňské prázdniny byly pro mnohé naše studenty
výjimečné tím, že se podívali na dva týdny do Ruska.
Budiž řečeno ke cti studentů velehradských, že
mnozí z nich nejdříve
o prázdninách pracovali, aby mohli svým rodičům splatit alespoň část
nákladů na prázdninovou cestu do Volgogradu. Pět tisíc kilometrů
letecky na trase Praha
– Moskva – Volgograd
přece jenom není zadarmo. A ještě jeden argument pro studenty. Do Ruska nejeli jen za poznáním,
ale i za studiem. Celá akce totiž nesla název Letní
škola ruského jazyka a každý všední den dopoledne
byl opravdu věnován studiu ruštiny. Po čtyřech hodinách v lavicích Volgogradské univerzity ale vyráželi
na objevování velkého města na Volze. A o víkendech
se vydávali ještě dál: slyšeli jste už o budhistické
republice Kalmykii a jejím hlavním městě Elistě?
Nebo o slaném jezeře Baskunčak a červené hoře
Velké Bagdo, které jsou téměř na hranici s Kazachstánem? Gymnazisté nejenom slyšeli, ale i na vlastní
oči viděli. Na cestě do Volgogradu byla jednodenní
zastávka v Moskvě. Město se jim zalíbilo, a proto letos
menší skupinka studentů opět vyrazí na letní školu,
tentokrát do Moskvy - nejlidnatějšího města v Evropě
a nejsevernější megalopole na světě.
Kultura je důležitá, a to i pro národ studentský,
po celý rok. Malou, ale významnou pochutinou v kulturním meníčku studentově je Puškinův památník.
Je to soutěž, která už má pěkných padesát dva let.
Jde o příležitost pro recitátory, zpěváky a herce, kteří
chtějí interpretovat texty ruských autorů, a navíc
v ruštině. Gymnazisté z Velehradu se s touto dámou
potkali, když jí bylo jednapadesát, ale hned se jeden
druhému zalíbili. Svědčí o tom čtyři první místa
v brněnském oblastním kole a dvě zvláštní ocenění
Konzula Ruské federace v České republice za dva
roky, v obou letech postup do celostátní přehlídky,
a dokonce vystupování na zahájení mezinárodní konference rusistů, kam naše zpěváky po jejich úspěchu
na Puškinové památníku letos pozvali představitelé
Masarykovy univerzity v Brně. Vědí o nás, to je jisté.

Naposledy jsme se o tom přesvědčili, když jsme obdrželi pozvání na Generální konzulát Ruské federace
v Brně při příležitosti oslavy svátku Dne Ruska, který
je nejmladším státním svátkem RF, slaveným od roku
1990. Svátek připadá na 12. červen.
Naším cílem ale není setkávat se s lidmi z vybraných kruhů. Chtěli bychom poznávat obyčejné Rusy,
kteří nedělají velkou politiku, ale žijí stejné životy
jako my. Na to potřebujeme dobře zvládnout základní komunikační nástroj – ruský jazyk. K tomu nám
momentálně dopomáhá i ruská lektorka, která přijela
na tři týdny z Ruské univerzity národů v Moskvě
(RUDN). Doufáme, že takovou injekci autentického
jazyka se nám podaří „předepsat“ velehradským studentům častěji. Přináší to totiž s sebou i další možnosti. Jednou z nich byl i nedávný dialog dvou světů,
kdy se na jednom místě, a to v Zimní sále SGV, před
studentským publikem sešli naši dva lektoři – Natálie
z Ruska a Patrick z USA – a odpovídali na dotazy
studentů. Nebyly položeny všechny otázky, školní
čas je limitovaný zvoněním. Zbytek už je na našich
studentech a absolventech. Ať se sami rozjedou
na všechny strany světa a poznají, že světy nejsou
dva, ale jenom jeden. Brána jazyků je u nás otevřená.
Vedení Stojanova gymnázia,
Velehrad
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Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

elehrad je menší obec, nicméně občanům,
zejména dětem, nabízí poměrně slušnou a pestrou možnost, jak aktivně a smysluplně trávit volný
čas. Jedním z významnějších činitelů v této oblasti
je několikaleté působení Domu dětí a mládeže Šikula
z Uherského Hradiště, který zajišťuje chod velmi
oblíbených kroužků. 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 v pěti výtvarných kroužcích pod vedením Martiny Dörrové. Letošním celoročním tématem
byl „Barevný rok“. V hodinách pracovaly s různými
druhy materiálů a naučily se mnoha novým technikám. Na závěr si vždy odnesly moc pěkné a nápadité
výrobky domů.
Děti, které mají rády sport a pohyb, se zdokonalovaly ve sportovní gymnastice, kterou učila Martina
Vlčková. Během roku zvládly 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 16 dětí, které mají různou úroveň hry
na nástroj. Po roce se opět vrátila paní učitelka Radka
Ondrejková, která s dětmi pracovala a učila hrát podle
akordů. Hrají buď sólově nebo ve skupinkách. Jak
sama Radka říká: „skupinky hráčů z Velehradu letos
patří k jejich nejlepším.“
Tento rok byl opět otevřen kroužek baletu, do kterého chodilo 8 dívek jak z mateřské, tak i základní
školy. Jejich moc pěkné vystoupení jsme mohli shlédnout buď na Dnu dětí v Uh. Hradišti nebo na akcích
přímo v základní škole. Na vystoupeních měly dívky
velký potlesk a vystoupení se jim povedla. Zato vděčíme Aničce Kremplové, která dívky připravovala.
Letos se další kroužek naplnil z dívek, které zajímá
aerobic. I když jde o věkově smíšenou skupinku,
dovedly spolu cvičit a snažily se o to víc. V příštím roce budeme dívky rozdělovat podle věku, aby
se také mohly zapojit do různých soutěží. Jejich trenérkou byla Pavla Sikmundová.
Ve všech činnostech nejde jen o dosažení maximálního a dokonalého provedení, ale právě o čirou
radost z toho, že je aktivity po všech stránkách těší.
A to je jedno z hlavních poslání chodu DDM Šikula.
Zábava a snaha dostat děti tzv. z domu k něčemu,
co se bezesporu jeví mnohem smysluplněji. A že
to smysl má, bylo znát během celého školního roku.
Proto také nabízíme i pokračování v dalším školním
roce.
Ani o prázdninách život DDM neusne nadobro.
Připraven je tradiční příměstský tábor na Velehradě.
Přejeme všem hezké, odpočinkové prázdniny.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH
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Úspěšné završení školního roku
žáků ZUŠ Slovácko pobočky Velehrad

D

o nového pololetí naši žáci vkročili po vánočních
prázdninách s velkou vervou do příprav únorové
besídky, kterou jsme uspořádali zejména pro děti,
jenž nemohly účinkovat na vánočním koncertě. Třináctka dětí nacvičila program, který pak předvedla
prvního února v učebně základní školy na Velehradě. Vystoupili převážně flétnisté ze třídy Michaely
Kamenčákové, klavíristé pod vedením Jana Pleváka
a jeden žák, který se učí hře na kytaru u Michala
Hrubého.
Každý rok se žáci naší školy účastní soutěží základních uměleckých škol. I letos jsme slavili spoustu
krásných úspěchů, mezi nimiž bylo i 1.místo Martina
Valenty, který navštěvuje první ročník hry na cimbál
u paní učitelky Barbory Jagošové v Uherském Hradišti. Bohužel se porota rozhodla, že tak mladé soutěžící
nepošle do celostátního kola, proto zde Marťova cesta
v soutěži skončila. Těšíme se na další ročník, kdy jistě
ukáže porotě, co v něm je a probojuje se co nejdál.
Další akcí, kde měli žáci příležitost ukázat, co umí,
byl 20. ročník Velehradského přechodu a cyklopřejezdu chřibů pořádaný 12. května, kde vystoupila
Andrejka Krystová ve hře na zobcovou flétnu a Tonda
Slavík ve hře na klavír.
Poslední a závěrečnou událostí velehradské pobočky ZUŠ Slovácko v tomto školním roce byl Koncert
žáků. Ten se uskutečnil v sále turistického informačního centra 17. května. Vystoupila zde dvacítka
žáků jednak z pobočky na Velehradě, ale i místní

děti, které navštěvují hlavní budovu ZUŠ Slovácko
v Uh. Hradišti. Návštěvníci si mohli poslechnout zpěv
i různé nástroje, jako zobcovou flétnu, housle, klavír,
violoncello i cimbál.
Přelom května a června se obvykle nese v duchu
talentových přijímacích zkoušek nových budoucích
talentů a letos tomu nebylo jinak. Stávající žáky pak
čekali postupové zkoušky, u nichž všichni obstáli
a zasloužili si jistě krásná vysvědčení. Přejeme všem
krásné prázdniny, nezapomeňte své nástroje přes léto
v koutě, ať z nich v září neometáte pavučiny.
Děkujeme panu starostovi Aleši Mergentalovi
a paní ředitelce Andrey Olbertové za umožnění výuky
na ZŠ Velehrad a zapůjčení prostor k vystupování.
Bc. Tereza Tymrová,
zástupce ředitele
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Velehradské osmičky

rožíváme tzv. osmičkový rok naší vlasti. A tak
se připomínají různé důležité okamžiky, které
se staly v letech s osmičkou na konci. I Velehrad
nějaké má.
Skvělým koncertem v neděli 27. května jsme si připomněli desáté výročí prohlášení baziliky a přilehlého areálu za národní kulturní památku a 100 let
od vzniku samostatného Československa. Slovenský
orchestr Istropolitana ve spojení s pěveckým sborem
Svatopluk z Uherského Hradiště pod taktovkou Františka Macka ml. dali v bazilice zaznít nádherným
skladbám barokních mistrů. Mnozí přítomní s uspokojením konstatovali, jak se kvalitní barokní hudba
hodí do nádherného prostředí naší barokní baziliky.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto
koncertu podíleli. Takto jsme si tedy připomněli roky
2008 a 1918.
Významným rokem pro baziliku byl i rok 1928.
V tomto roce totiž papež Pius XI. prohlásil náš vele-

hradský chrám za baziliku minor a zařadil ji tak mezi
důležité kostely celého křesťanského světa. Papež tím
zároveň podtrhl význam Velehradu pro celý svět.
Ve vztahu k původnímu zasvěcení baziliky Panně
Marii nanebevzaté, což bylo u cisterciáků pravidlem,
můžeme vzpomenout i rok 1858, tedy rok, kdy
se Panna Maria zjevila v Lurdech. Před 160 lety tam
nejen vzbudila pramen uzdravující vody, ale zároveň
žádala, aby se lidé často modlili růženec. S pohledem
na vyobrazení nanebevzetí Panny Marie na hlavním
obraze našeho chrámu bereme proto i my v bazilice
do ruky růženec, abychom se ho modlili za sebe
i za spásu světa.
Jdeme-li hlouběji do historie, narazíme na rok
1228. To byl rok, kdy byl původní románsko-gotický
chrám na Velehradě posvěcen a předán řeholníkům
cisterciákům k liturgickému užívání. Je možné, že
v doprovodu krále Přemysla Otakara I. byla tehdy
i jeho dcera sv. Anežka Česká.
A jdeme-li historií ještě dál, narazíme na rok 868,
což je rok, kdy sv. Cyril a Metoděj pobývali v Římě,
a kde se jim dostalo nebývalého uznání jejich díla
na Velké Moravě ze strany papeže. Je to letos 1150
let od okamžiku, kdy papež Hadrián II. schválil
liturgii slavenou ve staroslověnštině za právoplatnou
v církvi. Vedle hebrejštiny, řečtiny a latiny byla staroslověnština uznána za čtvrtý liturgický jazyk církve.
Touto výsadou se žádný jiný národ kromě Slovanů
nemohl pochlubit. Že tento historický fakt je opravdu
významný, dokládá i skutečnost, že byla letos ve Vatikánu vydaná poštovní známka, na níž je zobrazeno,
jak sv. Cyril a Metoděj přicházejí do Říma a předávají
papeži Hadriánu II. relikvie sv. Klimenta a překlady
evangelií do staroslověnštiny.
Kromě připomínek těchto výročí jsme prožívali
v bazilice další krásné chvíle. Mezi ně patří kněžské
svěcení Martina Uhera v sobotu 14. dubna a o týden
později setkání vysokoškoláků na Studentském Velehradě. 27. května jsme prožívali slavnost prvního svatého přijímání jedenácti našich dětí a týden na to slavnostní průvod Božího Těla. K vzácným chvílím patří
i návštěva bulharské viceprezidentky Iliany Iotové,
která věnovala bazilice nádhernou ikonu sv. Cyrila
a Metoděje.
Před námi je nyní hlavní pouť, která vždy přitáhne
na Velehrad tisíce poutníků. Letos bude tato pouť
ozářena přítomností vzácné relikvie – lebky sv. Ludmily. 4. a 5. července ji bude možné uctít zřejmě
v Královské kapli naší baziliky. I toto je jistě symbolické, protože podle tradice byla tato kněžna pokřtěná
s manželem Bořivojem na Velehradě, a díky tomu
může být Velehrad spojován s počátky naší státnosti.
Přeji vám všem, abyste všechny dny, které máte
před sebou, prožili v radosti a pokoji.
P. Petr Přádka SJ, farář
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Vzkaz pěších poutníků

N

a letošní hlavní pouť
připutujeme pěšky dá-li Pán Bůh a budeme
živí, jak se píše v Písmu
- ze Svatého Hostýna už
pojedenácté. Vzpomínám při té příležitosti
na svou první návštěvu
Velehradu. S devátou
třídou jsme jeli autobusem na Malou Fatru,
kde jsme pět dní lezli
po horách. Při návratu
jsme se zastavili v bazilice. Pan průvodce popisoval celou stavbu a podrobně
vyprávěl o osudech kláštera. Řekl také, že po zrušení
kláštera byly všechny knihy zničeny. V té chvíli mě
napadlo, že cisterciáci, které před tím popsal jako
velmi šikovné lidi po všech stranách, byli tak šikovní, že chtěli zamezit zneužití jejich znalostí a proto
písemnosti zničili sami. Zeptal jsem se ho, jestli to
tak bylo, když nás vyzval k otázkám. Kdepak, řekl
průvodce, to ti, kdo, je vyhnali, chtěli, aby po nich
nic nezbylo.
Chápu až teď, že mniši sami by to neudělali, protože jim šlo vždy o prospěch těch druhých. Proto
se vydali do bažin zhruba 3 km od trhové vesnice
Veligrad proti proudu Salašky, aby zde připravili
místo k vzorovému a jistě i ekologickému využití plochy dosud považované za neužitečnou. Proto jejich
duchovní předchůdcové, mniši benediktinští, opisovali staré rukopisy a to i texty, které se jim do jejich
knihoven nehodily. Chtěli vše zachovat budoucím
generacím.
Nejseš tady sám, slyší odmalička každé děcko,
když se nechce rozdělit se sourozencem, když křičí,
zatímco někdo malý vedle usíná. Nejseš tady sám,
vždy ber ohled na druhé. To je stručně a výstižně
formulované druhé hlavní přikázání evangelia: Miluj
bližního jako sebe.
Mnoho turistů se dnes vydává na cestu samo.
Vyhledávají samotu, dokonce za riskantních podmínek sólo výstupů v Himalájích. Tak riskantních, že
pak se musí svolávat záchranné výpravy. Proto vláda
v Nepálu už tyto adrenalinové akce nepovoluje. Když
někam chceš, tak s doprovodem, aby měl kdo přivolat
pomoc a kdyby se něco stalo.
Cesta moravskými úvaly a přilehlými pahorkatinami se s výstupem na střechu planety nedá srovnávat. Přesto je důležité uvědomit si, že pěší poutník
si nechce něco dokázat sám, ale vždy myslí na druhé
– chce jim zanechat poselství. Tím prvním je oživená
historie, tady se putovávalo kdysi, tudy to zkoušíme
i dnes. Druhým je doba, kterou si pěší pouť vyžaduje,
protože každý ví, že autem nebo dopravou bychom
tady byli mnohem dříve. Jít pěšky znamená udělat

si čas, a to je také poselství evangelia, kde se v prvním
hlavním přikázání říká, že máme Boha milovat. Když
máme někoho či něco rádi, čas na něj nebo na to
si vždycky najdeme. A jak pravil papež Benedikt,
pěší pouť je modlitba nohama. Dalším poselstvím
jsou důvody pouti: Poutník děkuje i prosí, a mohli
bychom říci, že se obrací do minula i do budoucna.
Poutník na Velehrad především děkuje těm, kteří
nám přinesli Bibli, vzdělání, kulturu i právo – dvěma
bratřím, o kterých bylo napsáno: Tito jsou otcové
naši. A poutník prosí: Dědictví otců zachovej nám,
Pane. Prosí také prosí o přístřešek, a umí poděkovat
za jakoukoli pomoc, které si váží, zatímco komerční
cestující jen hodnotí kvalitu služeb, které si objednal
a často už i předem zaplatil.
Poutník v pěší skupině má především ohled
na ostatní, nezapomíná, že nejde sám, kam ho nohy
donesou, jako nějaký tulák. Proto se přizpůsobí i těm
pomalejším, těm nejrychlejším by stejně nestačil.
Ti si stejně někdy udělají sólo útěk, spíše úprk.
V cíli pak čeká zajímavá věc: po pěti dnech společného putování, protože už po několikáté vycházíme až ze Svatého Kopečka u Olomouce, se vytvoří
poměrně dobrá parta, která mezi sebe přijme i úplné
nováčky. A v cíli po milém přivítání velehradskými
zástupci u konventních rybníků vstoupíme do areálu,
kde už to bzučí a křičí a drnčí ze všech stran. Naše
zpěvy a modlitby, na které jsme si zvykli, v tom úplně
zaniknou. Je to pochopitelné, přicházíme vždy 4. července k večeru a je jasné, že to musíme respektovat.
Nemyslíme jen na sebe a všem, malým i velkým přejeme, aby si to i oni užili po svém. Ale třeba to jednou
budou chtít vyzkoušet i příchod pěšky jako my.
To se však netýká velehradských, ti právě v těchto dnech myslí na druhé a snaží se pro ně vytvořit
potřebné zázemí po všech stránkách. Proto Matice
velehradská nabízí občanům Velehradu i blízkého
okolí svatováclavskou pěší pouť na Svatý Hostýn,
z baziliky jen 60 km, zatímco ze Sv. Kopečka je
to o padesát více.
Vnitřní důvody jsou stejné – poděkovat za svatováclavskou tradici a prosit dědice české (i moravské)
země: Nedej zahynouti nám ni budoucím. Potěš
smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave. Právě na jeho
svátek - letos v pátek 28.9. začínáme mší svatou
v bazilice a po ní vyrážíme po cyklostezce kolem konventních rybníků a skanzenu v Modré na Jalubí, přes
kopec, odkud jsou vidět obě hlavní moravská poutní
místa, a pak dál. V neděli 30.9. po poledni se pak
rozplyneme v trochu tišším, ale přece jen živém
ruchu na Svatém Hostýně. Budete-li chtít, přidejte se,
počítáme i s možností na čas si odpočinout, máme
doprovodné vozidlo, pro ty, kdo by to potřebovali.
Jan Peňáz,
předseda Matice velehradské
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Info z infocentra
Drazí velehradští občané,
dovolte, abychom krátce informovali o dění ve velehradském poutním areálu. Letošní rok, který je ve
znamení 100. výročí založení republiky, jsme zahájili
koncertem CM Cifra a pěveckého sboru z Gymnázia v Uherském Hradišti Viva la musica. Tato akce
se pomalu stává tradičním zakončením vánočního
období.
Zimní období nám dává prostor pro pořádání
besed. Hned první z nich se uskutečnila s paní Věrou
Sosnarovou. Hovořili jsme o knize Krvavé jahody
a sovětském gulagu. Tato beseda byla hojně navštívena. Co nás překvapilo, byla malá návštěvnost besedy
o životě a odkazu arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka, jemuž bychom na Moravě měli být za mnohé
vděčni...

V tomto pololetí jste se mohli pětkrát přijít podívat
na film, který uváděli zajímaví hosté. Přivítali jsme
například režiséra Václava Kadrnku, který uvedl
snímek Křižáček, se kterým uspěl na karlovarském
filmovém festivalu. Filmová lektorka Alice Aronová
se pak zaměřila na téma film a sionismus s uvedením
snímku Hanele rež. Karla Kachyni. Naším kmenovým
lektorem nadále zůstává doc. Vladimír Suchánek,
který v květnu uvedl působivé švédské filmové drama
Tak jako v nebi.

Již tradiční akcí je farní ples, který se konal ve Slovanském sále SGV, a který letos zpestřilo vystoupení
šermířské skupiny.
V únoru jsme si při slavnostní bohoslužbě připomněli 1142. výročí úmrtí sv. Cyrila spolu s biskupem
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Antonínem Baslerem. V tento den se také konala
Valná hromada Matice velehradské, která nám pomáhá svým působením při rozvoji poutního místa.
V čase před Velikonocemi jsme mohli díky matici
poprvé vidět premiéru divadelního zpracování Mysterium světla v podání Víti Marčíka a jeho dětí. Zájemci
o ztišení se opět sešli s P. Ladislavem Árvaiem SJ
k postní duchovní obnově. Nechyběly další besedy
a autorská čtení, např. s někdejším sbormistrem,
varhaníkem a pedagogem Karlem Dýnkou a primášem Hradišťanu Jiřím Pavlicou. P. Miroslav Herold SJ
uskutečnil zajímavou přednášku v bazilice. Týkala
se úcty k posvátným tělům.

Na jaře poutní místo navštívili zástupci klášterních areálů z různých koutů ČR, kteří rozvíjejí projekt Klášterní stezky. Dvoudenní program je zaujal
a z Velehradu odjížděli s pozitivními dojmy. To samé
se dá říci i o návštěvnících březnového poutnického
recitálu o pěší cestě do Santiaga a Říma, který v Zimním sálu SGV doplnila hra na cimbál.
Mezi tradiční akce patří také setkání křesťanské
mládeže, které se konalo letos v dubnu. Během
tohoto víkendu měla mládež z celé republiky možnost se společně setkat při Studentském Velehradě.
Program oblíbené akce byl pestrý s řadou přednášek,
koncertů i modlitebních setkání.
S jarním obdobím započal cyklus varhanních koncertů. Tyto koncerty, konané k významným výročím
církevního roku, probíhají od května do září vždy
předposlední neděli v měsíci.
Poslední květnový víkend byl velmi vytížený.
Velehradskou kapličku Pražského Jezulátka, kterou

Kultura

červen 2018
nechali vybudovat francouzští poutníci z hnutí La
Route de l´Europe chrétienne, navštívili při své pouti
Evropou s novým zvonem odlitým pro kapli sv. Hili-

ara v Provensálsku. Přestože počasí nebylo příznivé,
jednalo se o výjimečnou událost. V pátek 25. května proběhla Noc kostelů, kterou zahájila prohlídka
s kostelní myškou Žofkou za zvířátky v kostele, prohlídka varhan, přednáška o životě a díle barokního
malíře Ignáce Raaba SJ i hudební vystoupení.
V rámci 10. výročí vyhlášení poutního areálu
národní kulturní památkou a ke 100. výročí založení
Československé republiky bylo za podpory kraje,
Obce Velehrad a dalších uspořádáno Česko-Slovenské hudební setkání, při kterém vystoupil Komorní
soubor Cappella Istropolitana z Bratislavy, Smíšení
pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště a sólisté pod taktovkou Františka Macka ml.
V květnu jsme přivítali delegaci z Bulharska, která
přivezla krásný dar pro velehradskou baziliku - ikonu
s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje. Dny slovanské
kultury se letos naproti tomu nesly ve znamení srbské a lužické kultury. V biblické expozici bude během
letní sezóny vystaveno Miroslavovo evangelium, faksimile nejstarší srbsky psané biblické památky, kterou nám zapůjčila Matice srbská.
Mezi oblíbené akce patří také víkend otevřených

zahrad, kdy mají návštěvníci Velehradu možnost
prohlédnout si bývalé klášterní barokní zahrady
za Stojanovým gymnáziem v rámci komentované
prohlídky. Tyto zahrady jsou během letní sezóny přístupné veřejnosti každý den od 9:00 – 17:00 bránou
u Rozárky.
A které akce nás čekají ve druhé polovině roku?
Kromě tradičních Dnů lidí dobré vůle a s nimi spojenými nejrůznějšími aktivitami se uskuteční v rámci
Malé pouti přednáška Doc. Lubomíra Tyllnera
na téma P. František Sušil a lidová píseň. V kapli
Cyrilce bude umístěna výstava o vztahu státu a církve
od vzniku Československa.
Začátkem srpna proběhne kurz malování plenérů
určený pro širokou veřejnost a 15. srpna se bude
konat pouť Matice velehradské, na kterou jste srdečně
zváni. Zejména na její odpolední program, kdy v Sále
kardinála Tomáše Špidlíka vystoupí kejklíř Vojta
Vrtek se svým programem a poté bude následovat
žonglérská dílnička se spoustou další zábavy. Také
vás již nyní můžeme pozvat na Hudební festival Šroubek, na němž vystoupí Pavel Helan, Roman Dragoun
a skupina Jarret.
Kromě těchto kulturních akcí bude na Velehrad
putovat velké množství pěších poutníků v rámci tradičních poutí, jako je Hvězdicová či Svatováclavská.
K naší radosti bylo velehradské infocentrum stejně
jako v loňském roce vybráno do prázdninové soutěže
ČT DÉČKO. Též nás těší, že se nám společnou iniciativou s obcí a za finanční spoluúčasti Arcibiskupství
olomouckého podařilo zkrášlit okolí hlavní křižovatky a fontány novými záhony trvalek.
Informace o všech konaných a připravovaných
akcích můžete sledovat na www.velehradinfo.cz,
facebookovém profilu Poutní areál Velehrad či přímo
ve velehradském infocentru.
PhDr. Petr Slinták

KALENDÁŘ AKCÍ V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ 2018
Datum

Program

Místo

2. 7.

Výstava obrazů P. Miča

TC Velehrad

4. 7.

Vernisáž výstavy TGM ve Svaté zemi

TC Velehrad

4. – 5. 7.

Dny lidí dobré vůle, koncert

poutní areál

5. 7.

Národní pouť

Velehrad

8. 7.

Malá pouť

bazilika

28. 7.

Varhanní koncert ke 450. výročí úmrtí sv. Stanislava Kostky SJ, patrona noviců

bazilika

3. – 9. 8.

Kurz malování pro veřejnost

Velehrad

15. 8.

Pouť Matice velehradské

bazilika

19. 8.

Varhanní koncert k 980. výročí úmrtí sv. Štěpána Uherského, patrona Maďarska

bazilika

25. 8.

Hudební festival Šroubek

poutní areál

1. 9.

Slovácké hody s právem

TC Velehrad

1.9. – 31.10.

Výstava výtvorů z plstí

Velehrad

8. – 16. 9.

Dny evropského kulturního dědictví

výstavní expozice

23. 9.

Varhanní koncert k 120. výročí úmrtí sv. Šarbela Makhlufa

bazilika
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Turistické centrum Velehrad

R

ytmus aktivit a událostí pořádaných v turistickém
centru se na začátku roku rozjel pěkně svižně.
Plesová sezona nabídla tradiční Myslivecký ples
a Ples ZŠ Velehrad, kdy celkový počet plesajicích
bohatě naplnil kapacity společenského sálu.
Tradicí se stal v masopustní době nejen dětský
karneval, ale taky karneval pro dospělé. Tam jsme
mohli potkat mezi účastníky skutečné mistry převleku, stejně jako mistry barmany míchající skvělé
drinky.
Kulinářské zážitky vygradovaly v březnu další akcí
„Hmyzí večer“. Vstupenky byly obratem vyprodány.
Kuchař Milan Václavík a cestovatel David Švejnoha
připravili excelentní dvouhodinovou show. Nabídli
pokrmy z několika druhů hmyzu, zábavu a ucelené
odborné informace o používání hmyzu jako potraviny. Program natolik zaujal, že uvažujeme o další akci
na podzim s touto dvojicí.

s námi podělil v terénu i následně při besedě s promítáním. Na žádost četných zájemců se pokusíme akci
zopakovat.
Bylinářské a zahradnické téma je pro většinu z nás
vždy atraktivní a aktuální. Dokázal to i zájem o besedu o stříhání a ošetřování stromků, kterou uspořádal zahrádkářský svaz.
A jak potom s bohatou úrodou ovoce a dalších
darů zahrádky naložit, to nám poradil na další besedě Vojtěch Luža st. Moc děkujeme za cenné zkušenosti a praktické tipy.
Ti, kteří se raději než po vlastní zahradě rozhlížejí
po cizích krajích, měli možnost načerpat inspiraci
hned na několika akcích. Nejdřív to byla beseda
s Albertem Fikáčkem z brněnského Expedition Clubu
o projektu „Na PET lahvích do Afriky“.
A kdo míří ještě dál, až za obzor naší nádherné
planety, nenechal si ujít příležitost setkání s „vesmírným architektem“ Ondřejem Doulem. Ondřej získal
prestižní práci pro NASA, kde se podílí na plánech
na kolonizaci Marsu. I když nám mnohým mohou
plány na osídlení dalších planet připadat příliš smělé,
bylo velmi zajímavé seznámit se s touto problematikou blíž přímo od člověka, který je tzv. „u zdroje“.
Návratem na zem a do centra dění naší obce byla
vernisáž fotografií Jiřího Rohela. Většina fotografií
zachycuje cestování po Vietnamu, ale již název výstavy, kterou jsme mohli v TC vidět do konce června
„Cestou domů“ dokazuje, jaké je hlavní téma autorovy tvorby. Na vernisáži vládla skvělá nálada a muzicírovalo se dlouho do noci.

Jaro jsme přivítali hned několika akcemi. Tradiční
Velikonoční jarmark nabídl řemeslné výrobky místních výrobců i velehradských chráněných dílen a byl
obohacený o velikonoční zvyky – ukázky malování
kraslic, pletení z kukuřičného šustí a výrobu pomlázek. Milou atmosféru vytvořily i děti z mateřské školy
a žáci ze základní školy.

Když jaro pokročilo a rozvoněly se bylinky, podnikli jsme botanickou vycházku s vynikajícím
odborníkem Radomírem Němcem. Radek působí
jako botanik muzea ve Znojmě a od dětství ochutnává
v přírodě všemožné býlí. O své bohaté zkušenosti se
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Tématu cestování i hledání domova se věnují i další
výstavy, které budeme hostit v letních měsících.
Ve středu 4. července v 16 hodin vás zveme na vernisáž výstavy „Masaryk ve svaté zemi“ za účasti
zástupkyně izraelského velvyslance paní Wexelman.
Dozvíte se o podílu Tomáše Garrigua Masaryka
na vzniku státu Izrael a shlédnete bohaté fotografické
materiály.
V srpnu nás skupina regionálních fotografů, badatelů a nadšenců „Chřibomilů“ vrátí opět k nám
do Chřibů. Na výstavě najdeme známá turistická
místa i poetické momentky.

Kultura

červen 2018
Jaké to je, podívat se na naši obec skrz objektiv
fotoaparátu, si mohli v květnu vyzkoušet i nejmladší
zájemci na fotografickém workshopu pod vedením
pana Malůška. Jejich fotky obohatí výstavní prostory.
Také výstava Otmara Olivy je rozšířena o nové
exponáty. Na konci června sem autor instaloval žezlo
vytvořené pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.
V měsících září až říjen proběhne výstava malíře
Ľubomíra Miči ze Senic. Zaměřuje se na techniku
akryl, olej.
Na podzim tohoto roku oslavíme 100 let od založení Československa, proto jsme se také rozhodli
vytvořit novou výstavu věnovanou tomuto výročí.
Výstava připomene základní milníky konce Velké
války a počátky nového státu. Část výstavy se bude

věnovat také naší obci na přelomu 19. a 20. století.
Výstava bude zahájena 27. 10. 2018 během společenského večera uspořádaného obcí k významnému
republikovému výročí.
Společenský sál hostil nejen plesy, jarmarky, besedy a „naše“ akce, ale odehrálo se zde i množství svateb, oslav narozenin a odborných seminářů. O možnostech pronájmu sálu v našem turistickém centru
se můžete informovat přímo na recepci TC. Rádi vám
vyjdeme vstříc a pomůžeme vám připravit akci k vaší
plné spokojenosti.
Přejeme Vám krásné léto
na Velehradě a okolí i na cestách.
Kolektiv pracovníků Turistického centra Velehrad
e-mail: ticvelehrad@email.cz
www.velehrad.cz/tic.

Den dětí 2018
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Základní umělecká škola Uherské Hradiště

ávěrečný koncert Základní umělecké školy Uherské Hradiště - pobočky Velehrad se uskutečnil 29.
května v zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě. V zaplněném sále měli posluchači možnost vidět
a slyšet ty nejlepší talentované žáky pobočky, která
byla založena v roce 2016 na Velehradě a slaví tak své
druhé výročí. Zde se učí pod vedením učitelů Jakuba
Macka, Lenky Malíkové a Marka Ovčáčíka - hra na kla-

vír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle,
zobcovou flétnu a příčnou flétnu. Jako hosté vystoupili
žáci smyčcového orchestru pod vedením Marka Ovčáčíka, kteří v letošním roce získali 1. místo v národním
kole ZUŠ a patří tak k nejlepším orchestrům ZUŠ v ČR.
Letošní koncert měl vysokou úroveň a příjemnou atmosféru, která byla oceněna v závěru dlouhým potleskem.
Jakub Macek

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
Milí spoluobčané,
v průběhu prvního pololetí roku 2018 jsme s uživateli a pracovníky domova DZP Velehrad-Buchlovská uskutečnili nejrůznější společenské, sportovní
a kulturní akce. Leden jsme zahájili školením BOZP
pro uživatele, kde si opět uživatelé přiblížili zásady
bezpečnosti například při manipulaci s elektrickými
spotřebiči a jiné bezpečností opatření při situacích,
se kterými se mohou setkat v každodenním životě.
V měsíci únoru byl v domově uspořádán „Valentýnský bál“, kde hudební program zajistil uživateli velmi
oblíbený DJ pan Kura. Další aktivity, kterých se uživatelé zúčastnili, byly akce pořádané STD Uh. Hradiště
– například výroba mýdel. Uživatelé, kteří navštěvují
vzdělávání v rámci SŠ Euroinstitut si slavnostně přebrali své pololetní výpisy z vysvědčení. Velikonoční
svátky předznamenával Jarmark v Turistickém centru na Velehradě a rovněž „Křížová cesta“. Někteří
uživatelé si s pracovníky udělali výlet do Skláren
Květná. Kromě zajímavých informací si klienti odnášeli také krásné skleněné suvenýry na památku. Naše
zařízení uspořádalo v měsíci březnu „Pingpongový
turnaj“. Účastníci dostali příležitost pořádně se protáhnout a poměřit své síly se sportovci z jiných zařízení. I měsíc květen nabídl zajímavé akce, z nichž
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nejvýznamnější je tradiční „Stavění Máje“ a „Kácení
Máje“ s táborákem, opékáním špekáčků a zpěvem
u kytary. Uživatelé se průběžně účastní nejrůznějších
výletů a rekreačních pobytů.
Dále se s uživateli v průběhu prvního pololetí
uskutečnila návštěva Chráněného bydlení v Olomouci a ve Starém Městě. Do Chráněného bydlení
v Olomouci se přestěhoval jeden z našich uživatelů.
V nedávné době nás tento uživatel přijel navštívit
a bylo pro nás velkým potěšením, že pobyt ve službě
chráněné bydlení zvládá a je zde velmi spokojen. Přejeme mu hodně štěstí a spokojenost.
V rámci projektu „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postřižením ve Zlínském kraji“ v našem domově i nadále připravujeme
uživatele s nízkou a střední mírou podpory na přechod do služby typu chráněného bydlení. Některé
uživatele se nám podařilo zapojit do návazných
služeb typu sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, aj.
Do druhého pololetí přejeme všem uživatelům
a spoluobčanům krásné a pohodové dny.
Mgr. Petra Mikulová, sociální pracovnice
Mgr. Marta Vlachynská, sociální pracovnice

červen 2018

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vincentinum – kořeny péče o zdravotně postižené a současnost
Milí čtenáři velehradského zpravodaje,

v letošním roce si všichni připomínáme mnohá výročí
pojící se s letopočty s osmičkou na konci. Rok 1918,
kdy vznikl společný stát Čechů a Slováků, je jedním
z mezníků naší společnosti, který by nikdy neměl
být zapomenut. A v tomto duchu se jistě bude nést
i setkání lidí dobré vůle na Velehradě, kde si připomeneme i 100. výročí české státnosti.
V našem domově, ve Vincentinu, žijeme vždy tak
trochu v očekávání radostných shledávání a setkávání s lidmi při této krásné příležitosti. Naši obyvatelé,
lidé s různým zdravotním postižením, i my, kteří jim
jejich úděl pomáháme nést, jsme tak trochu hrdí na
to, že s sebou neseme tradice, které jsou v názvu
našeho domova obsaženy.
Vincentinum má v letošním i příštím roce také
zvláštní historické jubileum, které stojí za zmínku:
Podle vzoru svatého Vincence
z Pauly byl v našich zemích roku
1876 založen Spolek svatého Vincence z Pauly. Spolek, za vedení
předsedy Karla Ervína hraběte Nostitze z Reinecků, založil 1. 11. 1889
v Praze ústav Vincentinum nesoucí
jméno tohoto světce.
Dne 1. listopadu 1889 v Praze 1, v Husově ulici
č. 3, v domě paní Neumannové, do dvou najatých
malých pokojů s kuchyňkou, byly přijaty tři opuštěné, nevyléčitelně nemocné seniorky s ošetřovatelkou.
Tyto místnosti byly vysvěceny farářem od sv. Jiljí.
Péči převzal Spolek sv. Vincence z Pauly, a to byl
začátek Vincentina.
V roce 1908 se Spolek svatého Vincence rozhodl, že ústav osamostatní. Vincentinum se stalo
samostatnou nadací a neslo název Dům milosrdenství
Vincentinum. Koncem roku 1908 překročil práh Vincentina stý chovanec.
Zbývá odpověď na otázku, jaké že tradice neseme
po více než sto let a kdo byl svatý Vincenc z Pauly,
podle kterého nese dodnes náš domov svůj název?
Svatý Vincenc z Pauly (1581-1660), byl francouzský kněz, reformátor francouzské církve a jeden ze
zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé.
Pocházel z jihozápadu Francie.
Z prostého pasáčka se stal knězem.
Později vystudoval církevní právo
a působil v Paříži i v lyonské diecézi.
Zde začal organizovat svépomocnou
péči o chudé a nemocné zakládáním charitativních bratrstev. V r. 1625
založil misionářskou kongregaci lazaristů - vincentinů. Vychovával spolupracovníky ke konání skutků

milosrdné lásky. Jeho snahou bylo pomáhat dětem
i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocným
i vězňům. Na zajištění péče o chudé a nemocné
založil s Ludvíkou de Marillac kongregaci „Dcer křesťanské lásky.“
Činnost lásky sv. Vincence rostla téměř bez hranic.
Zasazoval se o lidsky důstojnější jednání s galejníky,
jeho nalezince zachránily život tisícům dětí, pomáhal
válkou a hladem téměř už zničeným provinciím Lotrinska, Picardie a Champagne obšírnými pomocnými
akcemi a posílal misionáře a sestry do nejrůznějších
míst ve Francii i mimo ni. Zemřel v 79 letech.
Blahořečený byl 21. 8. 1729 papežem Benediktem
XIII. a svatořečen 16. 6. 1737 papežem Klementem
XII. Papež Lev XIII. ho 12. 5. 1885 jmenoval patronem všech charitativních organizací. A jeho odkaz?
„Uvidíte, že láska je těžké břemeno, těžší než kotlík
polévky a košík chleba. Ale vy si zachováte laskavost
a úsměv. Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí. Ale vy jste služebníci chudých. Oni jsou
vaši páni – velmi citliví a nároční, jak poznáte. Vy je
ale budete milovat, protože jen kvůli vaší lásce vám
odpustí, že jim dáváte chleba.“
Nechme se inspirovat jeho odkazem a všemi těmito výročími ke stálé vděčnosti Bohu za to, že smíme
rozvíjet svůj život ve svobodě a právě na tomto úžasném místě. Přejeme všem radostné chvíle odpočinku
během dovolených a prázdnin.
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová,DiS sociální pracovnice
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Tělovýchovná jednota
Vážení spoluobčané!

Předkládám informaci o dění v tělovýchovné jednotě
na Velehradě. V současné době působí v rámci TJ
Velehrad 6 oddílů. Tři oddíly působí v jednotlivých
soutěžích na různých úrovních. Další tři oddíly působí v rámci zájmově rekreačních sportů.
Zde bych vyzvednul oddíl asociace sportu pro
všechny, oddíl cvičení rodičů s dětmi. Tento oddíl
se zabývá cvičením dětí v předškolním věku. Oddíl
vedou Jana a Kamil Březinovi.
Dále působí v rámci TJ oddíly basketbalu a volejbalu. Tyto oddíly vedou Petr Brabec a Ivo Hrabec.
Oddíly šachů a stolního tenisu ukončily
svá sportovní klání již v jarních měsících.
Oddíl šachů pod vedením Petra Hanáčka hraje regionální soutěž. Standardně
se umísťují uprostřed výkonnostní tabulky. Dlouhodobě tak prokazují velmi dobrou
sportovní úroveň.
Oddíl stolního tenisu zaznamenal velmi dobrý
výsledek v podobě vítězství v regionálním přeboru
1.tř. A jeho „A“ tým postoupil do vyšší výkonnostní
třídy. Tým „B“ hraje dlouhodobě regionální přebor 3. tř. V oddíle pracuje taktéž kroužek žáků,
kteří se připravují na budoucí působení v oddílech
dospělých. Tento kroužek vede Lukáš Vaněk. Žáci
se zúčastnili několika jednorázových turnajů. Oddíl
stolního tenisu vede Libor Machala.
Oddíl kopané v současné době ještě dohrává
svá soutěžní utkání. Celá soutěž bude ukončena
17. 6. 2018. U oddílu žáků působí od zimní přípravy
jako hlavní trenér Pavel Šidlík, který se po určité
pauze opět vrátil k trenérské činnosti. Spolu s ním
vede mužstvo žáků i předseda oddílu kopané Kamil
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Březina. Vedoucím mužstva je David Strnad. Jako
v každém roce, tak i letos proběhne u mužstva žáků
odchod hráčů, kteří dovršili žákovský věk, to je 15 let.
Tito hráči mohou i nadále pokračovat v dorosteneckých mužstvech.
Mužstvo dospělých vede Zdeněk Sonntag. Pod
jeho vedením se kádr hráčů stabilizoval, herní projev
je na velmi dobré úrovni, která se projevuje i v kvalitních výsledcích jednotlivých utkání. V současné době
se mužstvo pohybuje na horních příčkách tabulky
okresní soutěže skupiny A.
V době, kdy vzniká tato informace, zbývají
odehrát ještě dvě soutěžní utkání. Pokud
mužstvo získá maximum možných bodů
za dvě vítězství, je předpoklad, že ukončí
letošní ročník na 3. místě tabulky OS.
Na hrací ploše fotbalového hřiště nadále
připravujeme dílčí úpravy v rámci zkvalitnění povrchu hrací plochy. Toto naše snažení je ovlivněno finančními částkami, které
bychom potřebovali na celkovou rekonstrukci hrací
plochy. Před pár týdny jsme oslovili firmu ČEZ
a požádali jsme o dotační prostředky. Této naší žádosti nebylo vyhověno. Přesto budeme i nadále pokračovat v dílčích úpravách hrací plochy. Věříme, že
i v budoucnu najdeme podporu ze strany vedení naší
obce, bez které bychom nebyli schopni dál provozovat naši činnost na stejné úrovni jako doposud. Tímto
vyjadřujeme poděkování za dosavadní podporu.
Závěrem chci poděkovat všem našim příznivcům
a všem spolupracovníkům v zákulisí celého sportovního dění, bez jejichž pomoci by nebylo možné
zvládat všechny činnosti spojené s naší zájmovou
činností.
Jiří Nevařil, předseda TJ Velehrad
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Střelecký víceboj

V

e dnech 2. a 3. června 2018 proběhlo MČR Svazu
branně technických sportů ve střeleckém víceboji mládeže ze vzduchových zbraní. Mistrovství
se zúčastnili i mladí střelci sportovního střeleckého
klubu SBTS Kunovice a mladí členové střeleckého
kroužku při ZŠ Na Červené cestě v Kunovicích. V disciplíně vzduchová puška bylo nominováno 27 tříčlenných družstev a ve vzduchové pistoli se nominovalo
20 tříčlenných družstev.
V sobotu ve vzduchové pušce v kategorii mladších
žáků do 12 let soutěžilo 12 družstev. Měli jsme nominovaná tři družstva,družstvo děvčat Křižanová Katka
(26. místo), Míša Tomášová (19.) a Nikola Hornátová se umístilo na 5 místě.V hodnocení jednotlivců
si Nikola Hornátová za 322,78 bodu vybojovala stříbrnou medaili. Na sedmém místě se umístilo družstvo
chlapců,kteří se nominovali na své první mistrovství
ve vzduchových zbraních. Jejich umístění,Prokop
Mikuš (17.) Viktor Mazura (18.) Filip Hejda 24. místo.
Druhé družstvo chlapců se umístilo na osmém místě.
Radek Pelikán na 14 místě, Jakub Vidrman (21.)
a Maršálek Štěpán (33.).
V dalších kategoriích jsme měli nominováno
po jednom. Družstvo starších žáků Tomešek David
(7.) Brožovič Michal (13.) a Pelikán Petr si vybojovalo zlaté medaile a titul mistrů ČR SBTS za 725,65
bodu. Petr Pelikán si vybojoval i zlato v jednotlivcích.
Družstvo dorostu ve složení David Kosek, Helena
Jurkasová a Josef Pečenka si rovněž vybojovalo titul
mistrů ČR SBTS za 679,05 bodu. Helena Jurkasová

si vybojovala 8. místo i přes poruchu zbraně. Bronzovou medaili si vystřílel David Kosek a Jožka Pečenka si vybojoval zlatou medaili. Družstvo juniorů
Lenka Kvasnicová, Hanka Kvasnicová a Tomáš Lorenc
si za 770,39 bodu vystříleli stříbrné medaile a Hanka
Kvasnicová si vybojovala stříbro i v jednotlivcích.
Lenka Kvasnicová obsadila nepopulární čtvrté místo
jen o 0,29 vteřiny od bronzu a Tom Lorenc se umístil
na sedmém místě.
V neděli MČR SBTS pokračovalo soutěží ve vzduchové pistoli. Opět jsme měli v každé kategorii nominováno po jednom družstvu. V kategorii starších žáků
naše družstvo Brožovič Michal,David Tomešek a Pelikán Petr si vybojovali titul mistrů ČR SBTS za 539,58
bodu a Petr Pelikán si vystřílel stříbro a Michal Brožovič bronz na Davida Tomeška „zůstala bramborová“
medaile. Družstvo dorostu Jurkasová Helena, Kosek
David a Pečenka Josef si za 363,16 bodu vybojovali
stříbrné medaile. V jednotlivcích si Josef Pečenka
vystřílel stříbro za 154,75 bodu. Helena Jurkasová
obsadila páté a David Kosek šesté místo. V kategorii
juniorů se družstvo Lenka Kvasnicová, Hanka Kvasnicová a Tom Lorenc vybojovali nástřelem 361,94 bodu
stříbrné medaile. V soutěži jednotlivců Hanka Kvasnicová získala za 143,82 bodu stříbro a Tom Lorenc
bronzovou medaili za 127,99 bodu.
Petr Pelikán navíc získal putovní pohár za absolutně nejlepší nástřel 237,43 bodu v kategorii vzduchová
puška.
Jurásek Jiří
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Skauti na Velehradě

ro mnohé již úplně známá věc, pro některé pouze
jednodenní předvánoční roznos betlémského
světla a pro jiné naprosto neznámá aktivita. Tak by
se dalo nazvat „skautování na Velehradě“.
Proto jsme se rozhodli přiblížit vám, jak skautské
hnutí pracuje i na Velehradě a hlavně s velehradskými dětmi a jejich vedoucími.Ano, naše nejbližší
středisko a hlavně naše zázemí je středisko Modrá,
pod které se řadíme spolu s obcemi Jalubí, Tupesy
a Buchlovice.
Díky ochotě starších skautů a hlavně chuti pracovat s dětmi, se v loňském roce rozrostl počet
dětí ve skautu strediska Modrá na 88 (z toho 32 dětí
z Velehradu). Pracují v 7 družinkách pod vedením
12 vedoucích a s další pomocí 10 dospělých skautů.
Schůzky si vedoucí připravují jak na Modré v klubovně na Obecním úřadě, tak na Velehradě či v jeho
okolní přírodě. S prací s mladšími dětmi ochotně
a velmi aktivně pomáhají odrostlejší skauti tzv.roveři
(děti od 15 let), kteří se s chutí účastní vzdělávacích
kurzů a školení.
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Naše družinky nesou hrdě jména: Kaňopýři, Lilie,
Kamzíci, Pomněnky, Veverky, Jeleni a Sovičky.
Celoroční aktivita je plná her, soutěží, ale hlavně
vedena skautskými zákony, aby nám z dětí rostly
samostatní jedinci schopni pracovat a žít v kolektivu
a mít vždy dobré srdce.Každý školní rok zakončujeme o prázdninách tábory, které se nám již rozdělily na více míst z důvodu počtu dětí. Táboříme jak
v České republice, tak i putujeme za hranice naší
země. (Slovensko, Makednonie)
V průběhu roku se setkáváme nejenom na schůzkách, ale celé středisko pořádáme různé akce, kterých se děti rády účastní (září – přivítání nových skautů
u táboráku, prosinec – betlémské světlo, únor – Rikitanův
memoriál- zde s velkými úspěchy našich hlídek, březen –
Hudyfest – hudebně-divadelní festival, květen – Závod vlčat
a světlušek, Svojsíkův závod atd.).

Letos v květnu naše středisko pořádalo okresní
kolo Závodu vlčat a světlušek, kterého se zúčastnilo
26 hlídek z celého okresu a vlčata a světlušky se zde
poprali s tratí dlouhou 4 km a plnili spoustu úkolů,
na které se pečlivě připravovali se svými vedoucími.
Musíme zmínit úspěch nejenom našich děvčat, ale
i chlapců. Družinka Kamzíků se umístila na krásném
5. místě a děvčata z družinky Veverek na 3. a z družinky Pomněnek na 1. místě. Holky postupují na krajské kolo závodu, kde opět změří své síly a znalosti
s ostatními světluškami z kraje. Budeme jim oběma
držet pěsti!!
Přikládáme několik fotografií z našich akcí
pro představu, jak tráví děti z Velehradu, Modré,
ale i jiných obcí svůj volný čas. Dle zpětné vazby
od rodičů, kteří děti do skautu vodí, se z každé
schůzky nebo akce, vracejí špinavé, někdy odřené,
ale nadšené se spoustou zážitků a hlavně zkušeností.
Obrovský dík patří vedoucím, kteří svůj, tak vzácný volný čas, věnují právě skautům.
Kristýna Krysová
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Být dobrovolným hasičem,
to je víc než jen „koníček“

K

dyž byl v dubnu 1894 na urgenci okresního
hejtmanství založen na Velehradě tehdejším starostou a obuvníkem Josefem Novotným Dobrovolný
sbor hasičský, a v prosinci téhož roku pak byli zvoleni
první funkcionáři – starosta Kašpar Měkký, náčelník
Josef Dudek a jednatel Ladislav Valoušek, málokdo
z jeho tehdejších 33 členů asi tušil, jak bude po 124
letech v obci na úpatí Chřibů sehraný hasičský tým.
I když to třeba po II. světové válce vypadalo, že se
činnost hasičského sboru neobnoví, v povaze Velehraďanů se našli muži, kteří se drželi motta: Bohu ke
cti, bližnímu ku pomoci, a ten pomyslný hasičský
prapor opět zvedli.
I když se společnost rychle vyvíjí, mají velehradští
dobrovolní hasiči v obci své pevné místo. „Členové
sboru nejsou žádní hospodští povaleči, jak si někteří
lidé o hasičích myslí, ale lidé, kteří jsou tady kdykoliv pro občany ve chvílích různých živelných pohrom
a požárů, ale také v době, kdy se jak se říká nic neděje, se pilně a tvrdě připravují na nejrůznější zásahy,
což dělají zdarma a ve svém volném čase,“ potvrdil
Petr Pelikán, velitel velehradské zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů.
Jedním dechem přiblížil činnost třináctičlenné
jednotky kategorie JPOV s místní působností, která
při druhém nebo třetím stupni požárního poplachu
nebo při živelných pohromách v okolních obcích na
výzvu operačního střediska zasahuje i mimo Velehrad. „V kteroukoli denní i noční hodinu vyjíždí družstvo v početním stavu minimálně 3+1 (velitel, strojník
a dva hasiči) maximálně do deseti minut od vyhlášení
poplachu jednotce,“ sdělil Petr Pelikán.
Kromě ochoty, dobré vůle, fyzické a odborné přípravy a nasazení pro rychlost zásahu a bezpečnost
všech je nezbytná i odpovídající výbava sboru. „Letos
budeme pořizovat nové zásahové vozidlo CAS, které
by mělo nahradit stávající Škodu 706 RTHP z roku
1964, která je již v nevyhovujícím stavu“, svěřil
se Petr Pelikán. Na významnou a mimořádnou investici, která bude pro sbor znamenat zásadní změnu,
přispěje velehradským hasičům Zlínský kraj částkou
čtvrt milionu korun. Zbylá část bude financována
z rozpočtu obce.
Zásluhy velehradských hasičů nejsou jen v zajišťování bezpečnosti obce, což je jejich prioritou, ale také
se podílejí třeba při stavění máje, při pořádání dětského dne, účastní se okrskové soutěže v požárním
útoku, vypomáhají při pořádání Velehradského cyklopřejezdu a přechodu Chřibů, ořezávají a kácejí stromy v obci a už několik let sbírají ve vesnici železný
šrot.
Sbor dobrovolných hasičů Velehrad, který je životaschopnou organizací, se rozhodně nemá zač stydět.

Červený kohout to má v té víc než stodvacetileté
velehradské hasičské historii těžké. Občané, kteří
měli možnost poznat činnost hasičského sboru blíže,
musejí potvrdit, že pomyslný červený kohout to bude
mít na Velehradě těžké i v budoucnosti.
Zdeněk Skalička
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Problematika napojení odpadních vod
na veřejnou kanalizaci přes septik

D

říve hojně využívané napojení odpadních vod
na veřejnou kanalizaci přes septik dnes v lokalitách, kde je veřejná kanalizace zakončena čistírnou odpadních vod, nejenže ztrácí smysl, ale navíc
je v rozporu s platnou legislativou. V minulosti septiky sloužily jako nejjednodušší předčistící zařízení
odpadních vod bez nároku na elektrickou energii
a obsluhu. Proto se často využívaly tam, kde byla
odpadní voda vypouštěna přímo do vodního toku,
tzn. bez vyčištění na čistírně odpadních vod. Dnes
jsou v takových případech nahrazovány malými
domácími čistírnami odpadních vod. To ale není
případ obcí Velehrad a Modrá. Pro tyto obce byla již
v roce 1990 vybudována čistírna odpadních vod, která
prošla v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí a intenzifikací.
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, konkrétně § 18,
odst. 3 „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této
kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny
odpadních vod…“
Proč je zákon v této otázce tak striktní? Důvody
jsou dva. V septiku se zachytává značné znečištění
z odpadní vody, které potom chybí jako potrava
bakteriím na čistírně odpadních vod. Když toto znečištění zůstane zachyceno v septiku, bakterie nemají
potravu a účinnost čištění se tak snižuje. Druhým
důvodem je koroze betonového potrubí trvalými
výpary z odpadních vod. Výpary jsou v mnoha případech do potrubí ze septiku „nasávány komínovým

efektem“. V obci Velehrad je přes 60 % délky kanalizačního potrubí z betonu a koroze potrubí je v blízkosti stále nepřepojených velkých septiků v obci
dobře znatelná z kamerového průzkumu, je velmi
intenzivní a způsobuje až lokální rozpad betonového
potrubí.
Odpojení septiku a přepojení odpadních vod
„na přímo“ do veřejné kanalizace stojí sice nějaké peníze, ale následně majitel nemovitosti ušetří
za vyvážení septiku fekálními vozy. Parlament ČR
navíc schválil novelu vodního zákona, podle které by
od roku 2021 lidé měli dokládat vodoprávnímu úřadu
nebo České inspekci životního prostředí způsob
likvidace odpadu z jímek a septiků za poslední dva
kalendářní roky. Potvrzení o této likvidaci by měli
lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů a mělo
by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo,
množství odpadních vod a do které čistírny byly
odvezeny. Odvážet odpad z jímek budou smět jen
provozovatelé velkých čistíren odpadních vod nebo
podnikatelé podle živnostenského zákona, kteří mají
s takovými provozovateli smlouvu.
Provozovatel kanalizace v obcích Velehrad
a Modrá, Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. zvýšil
cenu za likvidaci odpadních vod ze septiků v obcích,
které jsou zakončeny čistírnou. Zvýšená cena reflektuje vyšší náklady na odstranění znečištění, které
se v septiku koncentruje oproti vypouštění odpadních
vod napřímo bez použití septiku.
Aleš Mergental
s využitím informací SVaK a.s.

Pes

N

jako
živý
terč

ikdy by nás nenapadlo, že budeme čelit takovému hyenismu a řešit zranění našeho psa
postřeleného ze vzduchovky dne 4. dubna 2018.
Asi jsme si naivně mysleli, že v okolí nemůže být
člověk, který by byl schopen takového ubohého
činu. Se všemi sousedy máme přátelské a nekonfliktní vztahy. Musel k tomu mít nějaké důvody,
možná občasné štěkání, ale je to přece pes! Chtěl
ho tímto způsobem umlčet?
Vlastně můžeme mluvit o štěstí, že to „schytal “ jen náš pes. Na pár dní bude mít viník klid, než se zranění zahojí. Mohlo se stát větší neštěstí, ulice bývá plná dětí školního věku, které si tady hrají a pokřikují.
Představa, že máme v okolí takového psychopata je děsivá. Kdo bude jeho dalším živým terčem?
Zahradní ul. čp. 294
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Zazpívej slavíčku
M

ichaela Matějková se zúčastnila regionálního
kola soutěže „Zazpívej slavíčku 2018“ v Uherském Hradišti. Ve své kategorii postoupila do dalšího
kola soutěže „Zpěváček Slovácka“ v Dolních Bojanovicích, kde bylo velké zastoupení zpěváků ze zlínského a jihomoravského kraje. Za doprovodu cimbálové muziky přinesla písničkou radost. Prezentovala
základní školu a obec Velehrad.

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

tradičn í hod y s práv e m
které se uskuteční v naší obci 1. 9. 2018
S ra z u Tu r i s t i c kéh o c en tra 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

Křížová cesta

Velehradské klepání

Návštěva francouzských poutníků

Odvoz sochy k restaurování u vjezdu do dvora gymnázia

Cyklopřejezd - Chřiby 2018

Cyklopřejezd - Chřiby 2018
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Ze života obce

Výroční schůze SPCCH a STP Velehrad

Beseda o novinkách pro řidiče na obecním úřadě

Slavnostní koncert - výročí republiky a baziliky

Návštěva víceprezidentky Bulharska

Výstavba víceúčelového hřiště

Výsadba zeleně ve středu obce

Historický jízda hasičů

Tenisový turnaj „O pohár starosty“
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Narození
11. 2. 2018
10. 3. 2018
31. 3. 2018

Hanáčková Nikol, čp. 41
Králíková Markéta, čp. 172
Milka Jakub Jan, čp. 242

2. 5. 2018
3. 5. 2018

Kolomazníková Natálie, čp. 11
Macek Matyáš, čp. 261

Uzavřeli manželství
10. 2. 2018
5. 5. 2018
2. 6. 2018

Tománek Libor a Vávrová Lucie (Velehrad)
Daniel David (Velehrad) a Červinková Zdeňka
Kolomazník Jakub (Velehrad) a Hanáčková Lucie (Velehrad)

Úmrtí
19.
24.
24.
29.

3.
3.
3.
3.

2018
2018
2018
2018

Omelková Božena, 67 let
Šesták Michal, 49 let
Kovářová Marie, 62 let, DZP
S. Minaříková Ludmila, 88 let, ŘS

9. 4. 2018
23. 4. 2018
30. 5. 2018

Slezáková Eva, 60 let, DZP
Čejka Miroslav, 80 let, DZP
Špaček Jan, 72 let

Přihlášeno k trvalému pobytu - 19 občanů. Odhlášeno z trvalého pobytu - 21 občanů.
Počet obyvatel k 30. 6. 2018 - 1.168 obyvatel.

Naši jubilanti

František Zich, 75 let

Jiří Kapitan, 70 let

Helena Jurčíková, 80 let

Zlatá svatba
Ladislav a Anna Malinovi
8. 6. 2018
Vyšlo 29. června 2018, 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 7. 12. 2018. 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 26. 5. 2018

Dominik Ševčík, nar. 1. 10. 2017, Velehrad 42 | František Melko, nar. 6. 10. 2017, Modrá 249
Štěpán Kutálek, nar. 15. 10. 2017, Modrá 116 | Štěpánka Chybíková, nar. 18. 12. 2017, Modrá 60
Marie Sedláčková, nar. 2. 1. 2018, Modrá 217 | Nikol Hanáčková, nar. 11. 2. 2018, Velehrad 41
Markéta Králíková, nar. 10. 3. 2018, Velehrad 172 | Natálie Tománková, nar. 29. 3. 2018, Modrá 198
Jakub Jan Milka, nar. 31. 3. 2018, Velehrad 242 | Natálie Kolomazníková, nar. 2. 5. 2018, Velehrad 11

Jarní úklid obce
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Svatá Ludmila na Velehradě | Relikvii svaté Ludmily, první české světice a patronky naší země, bude možné uctít ve dnech 4. a 5. 7.

19:30 Večer lidí dobré Vůle
dNY lidí dobré Vůle – Velehrad 2018
Středa 4. července 2018
9:00 – 13:30 | Vzdělávací seminář: „Rodiče a děti tváří v tvář digitálním technologiím“
kde: Hotel 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 janem
Raschem
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 • představení osvědčených přístupů v recyklaci odpadů a v úspoře drahých
energetických zdrojů • globální environmentální výzvy a jejich domácí odpovědi • nabídka příležitostí
k „dobrovolničení“ při ochraně přírody • drobné občerstvení • doplňovací kvízy pro děti
kde: Archeoskanzen Modrá • pořádá: Hnutí Brontosaurus
10:00 – 19:00 | Program s kristýnem služebníkem
• káva z rodinné pražírny Café Gape • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o. • 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
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 | charita – Žijeme na jedné planetě. Spolu
Vydejme se s Charitou na cestu do míst válečných konfliktů, do zemí, kde není respektována lidská
svoboda. Vydejme se společně do oblastí zkoušených nepřízní životního prostředí, abychom pochopili,
proč lidé opouštějí svoje domovy. • fotografie a příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy • petice
na podporu čínských křesťanů v ČR • povídání s humanitárními pracovníky • tvůrčí dílnička pro děti
• v 18:00 hod. charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny • kde: u baziliky
13:00 – 21:00 | 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
od 14:00 – 24:00 | Výstavy a prezentace
• Prezentace Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR (Stojanovo gymnázium)
• Prezentace Papežských misijních děl (Stojanovo gymnázium)
• 14:30 Vernisáž vězeňských prací (Stojanovo gymnázium)
• 17:00 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2017 (Stojanovo gymnázium)
• 17:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří (Stojanovo gymnázium)
• 18:15 Vernisáž „Katolická církev a republika 100“ (Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ, Velehradský
dům sv. Cyrila a Metoděje)
15:00 – 18:00 | Odpoledne pro děti s Michalem nesvadbou • kde: pódium u baziliky
• odpolední program pro rodiny • dětský cyklokolotoč • hry a soutěže • kouzlení • balonkový modeling
pro více dětí a jejich rodiče • obří hlavolamy • pohádka „Bajaja“ v podání Divadla Víti Marčíka • mini disko
s Klaunským divadlem MIMO • tvoření – rukodělná činnost • 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) • kde: pódium u baziliky

17:00 | Vystoupení Michala Nesvadby • kde: pódium u baziliky
16:00 – 22:00 | Mladí fandí Velehradu • kde: pódium ZŠ
• kapela MiRAi • projdi celý areál s „Velehradským pasem“ a vyhraj zájezd k moři • aktivní seznámení
s projekty, které pomáhají • zóna RELAXU (volnočasové aktivity) • ZPOVĚDNÍ zóna (možnost rozhovoru
s knězem) • parkouristé z Improve Yourself
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
17:00 | Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
kde: ZŠ Velehrad • pořádá: Orel
19:00 Modlitba za vlast • kde: bazilika
TiTuLÁRNÍ GENERÁLNÍ PARTNER:

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAvNÍ PARTNEři:

PARTNEři:

Účinkující:

jiří Pavlica a Hradišťan
Hana Zagorová se skupinou Boom!Band jiřího Dvořáka
Vašo Patejdl
Mirai
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením
dirigenta Stanislava Vavřínka
Sbor Stojanova gymnázia Velehrad
a další
21:00 – 23:00 | Program církevních hnutí a komunit • kde: bazilika
21:30 | Mladí fandí Velehradu – vystoupení kapely Mirai • kde: pódium ZŠ
23:00 | Mše svatá • kde: bazilika

čtvrtek 5. července 2018
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NárodNí pouť Velehrad 2018
Mše svaté v bazilice: 6:30 • 7:30
8:30 | Celebrují novokněží České republiky
8:00 – 10:00 | Program s kristýnem služebníkem
• káva z rodinné pražírny Café Gape • bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.
• 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 | charita – Žijeme na jedné planetě. Spolu
•fotografie a příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy • petice na podporu čínských křesťanů
v ČR • povídání s humanitárními pracovníky • tvůrčí dílnička pro děti • v 11:30 hod. charitní kvíz
s losováním o atraktivní ceny • kde: u baziliky
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
8:00 – 14:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
9:40 | Růženec v bazilice

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

Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
kazatel: Mons. jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava
15:00 | Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)
Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha

Neděle 8. července
Malá pouť
Mše svaté v bazilice: 7:30 • 10:00 • 15:00
16:00 | Přednáška etnomuzikologa doc. Lubomíra Tyllnera o knězi a sběrateli lidových písní
P. Františku Sušilovi
kde: Zimní sál Stojanova gymnázia Velehrad
Více info: www.farnostvelehrad.cz • www.velehrad.eu • www.velehradinfo.cz • www.velehrad.cz
HLAvNÍ MEDiÁLNÍ PARTNER:

SuBPARTNER:

MEDiÁLNÍ PARTNEři:

Změna programu vyhrazena.

Dny lidí dobré vůle se uskuteční za finanční podpory obce Velehrad, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.

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 Barbora Černošková

PRODuKCE A ORGANiZACE:

ZDRAvOTNÍ A ASiSTENčNÍ SLuŽBA:

