Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
přišlo opět období, kdy svítá pozdě a světlo slábne
velmi brzy odpoledne, nadcházejí dlouhé zimní večery. Od doby, kdy tomu bylo přesně naopak, uplynulo
v Salašce spousty vody (no, ono vlastně díky letošnímu suchu té vody až tak moc bohužel nebylo). Za šest
měsíců se v obci odehrála celá řada událostí a udělala hromada práce. Jedním z důležitých momentů
pro samosprávu obce byly komunální volby, v níž
byli zvoleni všichni zastupitelé z minulého volebního
období. Až na paní Ivanu Švecovou, která se rozhodla nekandidovat dále. Za její práci pro obec jsme jí
společně poděkovali při ustavujícím zastupitelstvu,
kdy složil slib zastupitele nový člen Antonín Oliva.
Za všechny zastupitele si dovoluji poděkovat za Vaši
důvěru a stvrzuji slib svědomitě vykonávat funkci zastupitelů v zájmu obce Velehrad.

V letošních ještě letních měsících bylo kromě
prázdninového výskotu dětí slyšet rachot náklaďáků
a skřípění bagrů. V ulicích Buchlovská a Na Hrádku
začala dlouho očekávaná a chystaná dvojstavba kanalizace. Při výkopových pracích stavební firma Bavak
postupně narážela na různá překvapení a komplikace, které čekaly pod dlážděním nejstarší velehradské
ulice. Práce postupují pomaleji, než bylo stanoveno
v harmonogramu jak obce, tak SVK a.s., ale při pravidelných kontrolách na stavbě společně konstatujeme,
že práce jsou prováděny se vší důsledností a vyžadovanou kvalitou. Dláždění v ulici Buchlovské bude
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ponecháno na jarní měsíce, kdy po zimě bude terén
sesedlý. Pro příští rok budou zbývat dva menší úseky
v ulici Na Hrádku, do nichž se stavební firma pustí,
jakmile to klimatické podmínky v novém roce dovolí. Do konce května by měly být provedeny všechny
dláždící práce a terénní úpravy.
K rekonstrukci kanalizace došlo i v ulici Nad
Chmelnicí. Zde se o opravu postaraly samostatně
SVK a.s. Práce společnosti Promont probíhaly
podle plánu a podařilo
se celou stoku, která byla
v havarijním stavu, důsledně zrekonstruovat.
Jak jsme již upozorňovali v letním zpravodaji,
je povinností vlastníků
rodinných domů přepojit domovní odpady ze
septiků do vybudované
kanalizace
zakončené
čistírnou odpadních vod.
Nákladní auta se nemíhala jen kolem kanalizace,
ale v uplynulých dvou a půl měsících také kolem
hřbitova. Stavební společnost SVS Correct pro naši
obec kompletně zrekonstruovala stávající chodník
ke hřbitovu. Kromě rozšíření jsme chodník protáhli
od spodní brány až nahoru k bráně horní, čímž jsme
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vytvořili dlouho očekávané podmínky pro bezpečný pohyb chodců na dříve velmi nebezpečném úseku vozovky pod horizontem. Při dostavbě chodníku
jsme se pustili také do nového veřejného osvětlení, ať
už je stavba kompletní. V krátkém termínu nám řadu
svítidel instalovala společnost Montáže EPZ. Jediným
nedodělkem zůstává finální vrstva na nově zbudovaném schodišti. Po prozatím pouze betonových schodech je možné chodit, ale až v jarních měsících bude
možné na ně položit zdrsněné žulové desky.
Nové pouliční lampy jste si možná všimli také
na rohu u skatové dráhy, kde bylo potřeba doplnit
osvětlení křižovatky. Možná, že jste si této nové lampy nevšimli, protože Vás oslnilo světlo z reflektorů
na novém multifunkčním sportovišti. Celý areál
jsme na podzim zkolaudovali, společně slavnostně
a sportovně otevřeli, zpřístupnili areál jak pro výuku ve školách, tak pro oddílové sportování. Ihned
na podzim se dva mladí sportovci odhodlali k vedení
kroužku atletiky, do něhož se přihlásila řada menších i větších dětí. Hřiště je denně volně veřejnosti
přístupné, v zimním období samozřejmě s ohledem
na povětrnostní podmínky.
Nedaleko od nového hřiště došlo také ke změně k výměně starého za nové. Ve velehradské hasičárně
je zaparkovaná nová cisternová automobilová stříkačka! Není sice úplně nová (deset let stará), ale je
v dobrém stavu. Obec Velehrad ji získala bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje při vyřazování starších zásahových
vozidel. HZS patří velké poděkování! Představení
nové hasičské cisterny se uskuteční na konci zimy,
aby ji do té doby velehradští hasiči mohli dovybavit
podle svých představ. Díky tomu jsme mohli vrátit
v plné výši dotaci 250 tisíc korun od Zlínského kraje, které jsme získali na krytí menší části nákladů na
pořízení cisterny. Vozidlo, které sloužilo naší jednotce do dnešních dnů, bude vyřazeno z provozu.
Velehradské zastupitelstvo se spolu s projektantem
v současné době intenzivně zabývá stavem budovy
hasičské zbrojnice – její plánovanou rekonstrukcí
či stavbou zbrojnice nové.
Co se týká finančních bonusů pro velehradský rozpočet, tak se do něj jednoznačně může počítat přiřknutí možnosti čerpání dotace ve výši 500 tisíc korun,
které obci Velehrad přiznalo ministerstvo životního
prostředí. Obec Velehrad v soutěži Vesnice roku získala Zelenou stuhu v krajském kole a v celostátním
kole jsme spolu s dalšími získali čestné uznání a právě
onu možnost čerpat dotaci. Začínáme tedy připravovat plány na projekt dalšího rozvoje péče o veřejnou
zeleň jak zastavěné části Velehradu, tak v navazující
volné krajině.
Díky letošnímu suchu jsme přišli o řadu nově vysázených stromů v mezích nad Hájem. Na podzim
jsme nakoupili mladé ovocné stromky odrůd tradičně
patřících do našich končin a pracovníci obce je zasadili namísto zmíněných uschlých. Doufejme, že příští

rok bude, co se týká srážek, pro krajinu přívětivější.
Téma hospodaření s vodou v obci a podpora práce
s vodou v krajině Velehradu jsou jedněmi z námětů
pro nadcházející období. K základním nástrojům pro
fungování nejen obce jistě patří územní plán. Architektonická kancelář Stemio předala v podzimních
měsících zpracovaný návrh územního plánu a pracovníci uherskohradišťského odboru územního plánování budou svolávat po novém roce jeho společné
projednání.
Do našich obecních plánů můžeme od těchto dní
počítat také se začátkem vyřizování stavebního povolení pro chodník vedoucí od brány do Stojanova
k ulici Zahradní. Ministerstvo financí na Mikuláše odsouhlasilo prodej toho důležitého pozemku, na němž
bude chodník vybudován. Na odkoupení pozemku
od státu nečekala jen obec Velehrad, ale také SVK
a.s., které chtějí v těchto místech v roce 2019 rekonstruovat kanalizaci (od letos zrekonstruované stoky
Nad Chmelnicí až po parkoviště dole u zastávky).
Z toho důvodu se budeme snažit obě stavby zkoordinovat tak, aby na sebe smysluplně navazovaly.
Naší snahou bude také nalézt firmu, která by vystavěla novou zastávku na náměstí. Rekonstrukce
- restaurování by se možná v letošním roce měla
dočkat sousedící socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž
stav si opět žádá restaurátorskou péči. V dobré kondici a „vyspraveném kabátě“ je už v těchto dnech druhá
socha sv. Jana Nepomuckého – umístěná na
sloupu naproti hřbitova.
V průběhu letních měsíců restaurátor sochu
očistil, vytmelil a ošetřil proti působení vody.
S opravou kulturních
památek bychom chtěli
pokračovat i v případě
sochy Krista u Konventního rybníka.
V listopadu se sešlo velehradské zastupitelstvo
na pracovní poradě, abychom si shrnuli témata,
na kterých chceme v následujících letech pracovat
a vytvořili jsme návrh investic pro rok 2019, ale také
výhled na další tři roky dopředu. Detailně jsou tyto
záměry popsány právě ve střednědobém záměru dostupném třeba na webových stránkách obce. Víme,
že práce je před námi hodně, a proto jsme již začali
na oněch tématech pracovat – vlastně v nich plynule
pokračujeme.
S tím jak se přiblížila doba dlouhých zimních večerů, jsou těsně před námi také Vánoce a po nich změna
letopočtů. Přeji Vám co nejpevnější zdraví! A v něm
ať prožíváte radostně nejen Vánoce, ale celý nadcházející rok!
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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Září, září slunce září,
podzim bude v kalendáři...
...tak jsme si zpívali ve školce,
když jsme po prázdninách vraceli s novými dětmi do Mateřské školy. Sluníčko nám hodně
hřálo, a tak jsme mohli trávit
hodně času na dětském hřišti, nebo na školním
dvoře-zkrátka venku. Také pouštění draka se dětem
velmi líbilo. Ve školce nás navštívil kouzelník a vyčaroval dětem úsměvy na rtech. Hezký zážitek jsme
si přivezli z loutkového představení v Uherském Hra-
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dišti. A už se pomalu blíží Vánoce a každý má určitě
nějaké přání, hlavně děti.
Ať je to nová aktovka, nebo autíčko-prostě překvapení. Hlavně se děti těší na rozzářený vánoční stromeček, u kterého si zazpíváme koledy a ochutnáme
cukroví, které si děti připraví. Přejeme všem hodně
radosti, zdraví a štěstí a ať v nás stále jsou svátky.
Za kolektiv Mateřské školy
Renata Hlavsová

Školství
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Základní škola Velehrad

ok se pomalu chýlí ke konci, ten školní za
sebou nemá ještě ani polovinu. Ale adventního času si užíváme i u nás ve škole. Ať malí či
velcí, zkrátka my všichni z velehradské školy, již
naplno žijeme vánoční atmosférou. Zpříjemnila nám
ji čertovská kapela, která vítala žáky v den, kdy v podvečer chodí Mikuláš se svou družinou. Nezapomněl
ani na žáky naší školy. Přišel dopoledne, andílci kolem
něj poskakovali a čerti si do každé třídy přivezli vlastní
peklo. Nikdo této družině neunikl. Dokonce ani vedení
školy.Vánoční setkání, setkání žáků, kantorů a rodičů se začíná stávat tradicí. Opět máme pro příchozí
připravené malé překvapení v podobě vloček, které
budou ještě po celý zimní čas připomínat jejich návštěvu školy. Opět se rodiče vánočně naladí při koncertě
žáků, kde vystoupí i učitelský sbor. Děti z mateřské
školy, a hlavně předškoláci, se poprvé sejdou v naší
škole, aby tady také zanechaly svoji malou stopu.
A ani se nenadějeme a rozloučení všech žáků, učitelů
a zaměstnanců školy se starým rokem nám ve velehradské bazilice zpříjemní pan Macek a pan Plevák
malým vánočním koncertem.
Ohlédněme se ale ještě na chvíli. Do našeho kantorského týmu přibyly v září nové tváře. Paní učitelka
Romana Bartlová, která vyučuje český jazyk, ale také
se stará o minimální preventivní program. Paní Jana
Stránská, zapálená dějepisářka, nás provází historií.
Mladý tělocvikář David Škrášek nám dává do těla a je
třídní šesťáků. Pavel Pospíšil má rád hru na elektrickou
kytaru. Se svou čtvrtou třídou vystupuje nejen na školních, ale také na veřejných akcích. Posilou ve školní
družině je Sabina Škrabalová, která se s dětmi znala již
ze své praxe z velehradské školky.
Zapojili jsme se do projektu Paměť národa, Pamě-

ťové instituce a v hodinách angličtiny se vyučuje
v tandemu – dva vyučující v jedné hodině. Sportujeme
na novém hřišti, ale také v tělocvičně. Sbíráme úspěchy – 1.místo v okresní soutěži ve florbale. Začal pracovat kroužek aerobiku pod vedením paní Maňáskové
a Rozsypálkové. Deváťáci mají za sebou absolventky,
prváčci zase krásné setkání se svými partnery čtvrťáky. Máme za sebou několik výukových programů,
vzdělávali se také naši učitelé. Navštívili jsme i Živou
vodu, terárium a stezku praturů na Modré. Natáčeli
jsme videa ke stému výročí Československa, zpívali
jsme u sázení lípy a zúčastnili se slavnostního Československého večera ve Velehradě.
Za všechny z velehradské základky přejeme spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky
a v novém roce všechno dobré.
Za ZŠ Velehrad
Mgr. Andrea Olbertová, ředitelka
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Někde na knížky sedá prach,
ale ve velehradské knihovně to žije!

D

íky našim čtenářům, těm stálým, i novým, kteří
si k nám nachází cestu. Což je skvělé i proto,
že čím víc je registrovaných čtenářů, tím je větší
podpora knihovny ze strany obce i našich metodiků
z Uherského Hradiště. Takže svým zájmem pomáháte
vytvářet knihovnu jako živé místo s nabídkou kvalitních knížek i služeb pro vás.
Právě dáváme dohromady seznam knih pro nákup
v roce 2019 a taky nabídku akcí. I vy můžete výběr
a nabídku ovlivnit. Pište na knihovna.velehrad@
seznam.cz nebo se rovnou zastavte a sdělte svá přání
na knihovní fond i na akce a setkávání. Má to smysl.
Zrovna ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo krásné
autorské čtení anglicko-české knížky Little Dragon
/ Dráček. Na knížku mě upozornil jeden ze zastupitelů. Autor Peter Roche, pravý anglický gentleman,
se přiženil do Uherského Hradiště a rád přijal naše
pozvání. Český překlad přečetly žákyně naší školy.
Ochutnali jsme taky pravý anglický čaj i sušenky.
A na závěr jsme si zazpívali s kroužkem Angličtina
s písničkou. Díky všem za příjemný večer, na jehož
atmosféře jsme se všichni podíleli. Dvojjazyčnou
knížku si můžete v knihovně vypůjčit.
Je krásné, že se v knihovně setkávají lidé různých
talentů. Nejenom ti, co umí hezky anglicky zpívat
a dobře papat sušenky, ale taky ti, co rádi kreslí
či malují. Namalovat si svou vlastní originální plátěnou tašku přišlo skoro 40 dětí i dospělých. Setkali
jsme se 15. listopadu a během dvou hodin vznikly
parádní tašky a taky trička pro celý skautský oddíl
Soviček. Využili jsme barvy, spreje, fixy, listy, tiskátka a svou fantazii a byla to radost pohledět. Díky lektorce Marcele Haluškové a všem ženám, které dětem
s jejich výtvory pomáhaly.

Než nás studený podzimní vítr zavál do vnitřních
prostor knihovny, vyrazili jsme ještě za krásami
podzimního lesa. 16. října jsme se brodili barevným
listím a plnili různé úkoly, až nás cesta zavedla k
pokladu schovanému pod mysliveckým posedem nad
hájkem. Na jaře se zase můžeme těšit, až nás přivítá
probuzený les.
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V novém roce připravujeme pestrou směsici akcí,
a doufáme, že si každý vyberete dle svého gusta.
Přijede oblíbený hudebník a muzikoterapeut Zdeněk Vilímek. Pro děti je připraveno hudební putování
s pohádkami a zapojením méně tradičních hudebních
nástrojů i bubnováním. Večer si hudební relaxaci
můžou užít i dospělí.
Nad vážnějšími tématy se budeme bavit na setkání s terapeutkou a duchovní průvodkyní Kateřinou
Grófovou. Léta vede praxi doprovázení umírajících
a poradenství a pomoc lidem pečujícím o své blízké
na konci cesty (www.nakoncidechu.cz).
Až se přiblíží jaro, chystáme opět oblíbené besedy
na téma jarních rostlin, velikonoční tvoření, vycházky
do přírody a další překvapení.
Určitě zabrousíme i na cestovatelské téma. Budeme mít možnost seznámit se s mořskými želvami.
Málokterý Čech o nich ví tolik jako Hanka Svobodová.
Jezdí za nimi do Indonésie, stovky jich zachránila
a vysvětlí nám, proč by i nás měl zajímat osud živočichů z druhého konce světa. Hanka svým nadšením
nakazila třeba Dana Bártu a další umělce, určitě zaujme i nás. (www.morskezelvy.cz).
Aktuální pozvánky na akce najdete na webu
knihovny: www.velehrad.knihovna.cz a na obecním facebooku.
A co se děje v regálech s knihami?
Letos jsme nakoupili 90 nových knih, zejména
romány historické i současné a dětskou literaturu.
Postupně obnovujeme náš knižní fond. S metodičkami z Knihovny BBB vyřazujeme neaktuální knihy,
které si více než 10 let nikdo nepůjčil. Letos jsme
pročistili beletrii pro dospělé v počtu 580 kusů. Na
jejich místo doplňujeme knihy současných autorů, ať
již koupené, či z mezivýpůjčního fondu. V roce 2019
se chystáme provětrat police s dětskou literaturou
a zejména s literaturou naučnou. Postupně budujeme kvalitní fond regionální literatury. Najdete u nás
např. sérii Chřibů mýtických a záhadných autorů
Jiřího Jilíka, Bořka Žižlavského a dalších Chřibomilů,

prosinec 2018
obecní úřad daroval publikace o historii Velehradu
i mikroregionu Buchlov.
Zpříjemnili jsme prostory knihovny novým výpůjčním pultem, policemi a čtenářským křeslem, takže
si můžete v klidu hovět a listovat.
Kdo čte raději doma a nebo využívá chvilky v autobuse, určitě už zaznamenal knihobudku umístěnou
na autobusové zastávce na náměstí. Od své instalace
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už budka žije vlastním životem, půjčujete si zde
a zároveň nosíte knihy, které již doma nevyužijete,
a za to jsme moc rádi.
Přeji Vám krásné Vánoce, dostatek času nejen
na čtení, také na všechny činnosti,
které Vám přináší radost! Dobrý start do nového
roku a jistě i v knihovně na viděnou!
Vaše knihovnice Veronika Mergentalová

Zprávy z knihovny speciálně pro děti
Zdravím Vás, děcka,
jsem moc ráda, že si chodíte půjčovat knížky. Je Vás
víc a víc a v knihovně to s Vámi vždycky parádně
ožije. Víte, že za přečtené stránky můžete putovat
po mapě světa? Některé naše čtenářky ze 4. třídy
už oběhly všechny světadíly. V každém se setkáte
s typickou postavou a dostanete drobnou odměnu.
A na konci taky něco. Můžete se přidat kdykoliv.
Je taky super, když mi řeknete, které knížky vás
baví. Už chystám seznam na příští rok a od února
se budou nakupovat zase nové, tak mi přijďte poradit,
co byste chtěli koupit a zkusíme to nějak vymyslet.
Taky máme na půjčení stolní hry, tak se klidně

domluvte a přijďte si zahrát. Vychází i spousta
nových her, tak taky nějaké do knihovny můžeme
zase nakoupit, když vás to bude bavit.
A v minulém roce jsme koupili promítací plátno,
tak si určitě zase uděláme zimní promítání. Jen
musíme vybrat něco, aby to nebylo moc strašidelné,
když je večer tak brzo tma.
Teď ale myslíme už hlavně na Vánoce a na Ježíška,
že? Přeji Vám, abyste měli Vánoce krásné a pohádkové.
Jestli nedostanete pod stromeček knížku a nějakou
byste chtěli, tak si přijďte vybrat do knihovny.
Moc se na Vás v novém roce těším!
Vaše knihovnice Veronika Mergentalová
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Stojanovo gymnázium
pěstuje slovanskou kulturu
Vážení čtenáři Velehradského zpravodaje,
dovolte, abychom Vás malinko vtáhli do dění na Stojanově gymnáziu a poodkryli Vám, čím naše škola žije.
Pro současného mladého člověka je velmi důležitá
znalost cizích jazyků. Snažíme se žákům v této oblasti zajistit co nejlepší podmínky. V minulém školním
roce se nám podařilo navázat spolupráci se střední
školou Liceo Rinaldo Corso v italském městě Correggio. Studenti nejprve komunikovali prostřednictvím
dopisů a videohovorů – vytvářeli prezentace o různých tématech (např. o českých tradicích, naší škole
či o Velehradu). Vrcholem této spolupráce jsou vzájemné návštěvy studentů z obou zemí.
Jako první jsme v březnu (ve dnech 18.-24. 3. 2018)
navštívili italské studenty my. Naši žáci byli ubytováni v rodinách, a tak měli jedinečnou možnost
seznámit se s italskou kulturou či zvyky a ochutnat
italské domácí speciality. Pobyt byl pro ně zcela
výjimečnou zkušeností – vedle toho, že navštívili pozoruhodná města Veronu, Florencii, Mantovu
a Benátky, strávili dva dny ve vyučovacích hodinách
naší partnerské školy. Co bylo ale podstatné - krásy
Itálie mohli poznávat s novými italskými kamarády.
Tím však naše spolupráce neskončila. V říjnu tohoto
roku jsme uvítali skupinu třiceti italských studentů
na Velehradě. Od soboty do pátku jsme dělali vše pro
to, abychom jim oplatili jejich pohostinnost. Připravili
jsme pro ně bohatý program na Velehradě a v jeho
okolí, navštívili jsme s nimi Osvětim a pobyt našich
italských přátel jsme završili výletem do Prahy.
Už nyní se chystáme na naši další návštěvu Corregia na jaře příštího roku, protože letošní vzájemná
výměna byla jen první kapitolou naší spolupráce.
Další velkou aktuální kapitolou v životě naší školy
je rozsáhlá rekonstrukce klášterního areálu, která
naplno propukla v polovině měsíce září. Cílem je
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lepší využití prostorů budovy a její větší zpřístupnění široké veřejnosti. Na podzim probíhaly hlavně
výkopové a bourací práce v bývalé kuchyni, to vše
v součinnosti s archeologickým výzkumem. Současně probíhá restaurování kamenných prvků v prostorech zasažených rekonstrukcí, restauruje se nástěnná
výzdoba Jezuitské kaple a vstup do refektáře. Velkou
zajímavostí rekonstrukce jsou nové archeologické
objevy v dosud neprobádaných částech budovy, jako
jsou zbytky barokních podlah, barokní odvlhčovací
a odvodňovací kanálky či dobře zachované základy
původní tzv. černé kuchyně. Na mnoha místech nalézáme zachovalé části románského zdiva.
Zatím je to jen malý zlomek prací, které budou
ve finále provedeny, v každém případě už nyní je
vidět směr proměny naší školy. Z výsledku se bude
těšit nejen Stojanovo gymnázium, ale také veřejnost
prostřednictvím nově otevřených prohlídkových tras.
Všem čtenářům Velehradského zpravodaje přeji
pokojné a požehnané Vánoce.
Mgr. Michal Hegr,
ředitel Stojanova gymnázia, Velehrad

Školství
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Dům dětí a mládeže Šikula
Uh. Hradiště

V

ánoce jsou přede dveřmi a my jen můžeme vzpomínat na letní prázdniny, kdy Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště uspořádal letní tábor
v prostorách budovy základní školy. Tábor proběhl
pod vedením Johany Zůbkové a 21 dětí zde prožilo
týden plný dobrodružství. Při aktivitách se naučily
řadu nových věcí, získaly informace a vědomosti,
které vyplývají již z jeho názvu „Tajemství archeologů“ .
Prázdniny jsou dávno pryč a kroužky opět ožívají.
Rodiče mají zájem o smysluplné využití volného času
pro svoje děti. Chtějí, aby se nejen více vzdělávaly, ale
aby i získávaly a prohlubovaly se vzájemné vztahy
mezi dětmi navzájem. Proto již pravidelně několik
let nabízíme aktivity - sportovní gymnastika, letos
pod vedením Johany Zůbkové. Cílem je naučit děti
nejen základům sportovní gymnastiky, gymnastické abecedy, ale také dodržování pravidel fair play.
Tento sportovní kroužek navštěvují zejména dívky
ze základní školy.
Tradičně je velký zájem o hru na kytaru, letos opět
pod vedením Radky Ondrejkové - Turzíkové. Radka
dokáže předávat své znalosti z oblasti hry na strunný
hudební nástroj - vybrnkávání, nácvik akordů, hraní
ve skupinkách, ladění… Učí se od jednoduchých skladeb až po ty složitější. Schází se pravidelně v prostorách Obecního úřadu Velehrad.
Tradičně velký zájem byl i letos o výtvarný kroužek pod vedením Martiny Dörrové, která učí děti jak
z mateřské, tak i základní školy. Teď se scházejí již
v 5 skupinkách. Pracují s různými materiály, rozvíjí
svou tvořivost, fantazii a hledají si vlastní kreativní
pojetí světa. Letošní celoroční téma je „Docela malá
ZOO“.
Třetím rokem jsme otevřeli kroužek baletu pro
děti z mateřské i základní školy. Děvčátka se setkávají pravidelně s Aničkou Kremplovou. Učí se vnímat
hudbu, rytmus, ale také jednotlivé základní pozice,
kroky a drobné choreografie. Dívky mají naplánováno také několik vystoupení, na která se můžeme těšit.

Kroužky navštěvuje více než 70 dětí z Velehradu
i okolních vesnic.
Všem dětem, i jejich blízkým, přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH
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Základní umělecká škola Uh. Hradiště

Z

ákladní umělecká škola v Uherském Hradišti,
která je v tomto školním roce pod novým vedením MgA. Jiřího Pospíchala, je druhou největší
školou svého druhu v České republice.
V roce 2016 byla zřízena pobočka této školy také
na Velehradě. Téměř tři desítky žáků ZŠ Velehrad
a  Stojanova gymnázia připravují a vedou pedagogové
Mgr. Jakub Macek, Marek Ovčáčik a Lenka Malíková. Ti se také podíleli na přípravě vánočního koncertu, který 17. prosince zazněl ve zcela zaplněném
Zimním sále Stojanova gymnázia.
Na programu bylo možné slyšet skladby autorů

J. Kř. Kuchaře, B. Marcella, A. Diabelliho, L. Boëllmanna a dalších. Velký a dlouhý potlesk vzbudilo
také vystoupení smyčcového souboru pod vedením
Marka Ovčáčíka, který v první části zahrál dva
menuety a na závěr se připojil ke společnému koledování. Interprety na sólové nástroje citlivě doprovodila
paní Lucie Adamcová.
Děkujeme vedení Stojanova gymnázia za poskytnutí prostoru krásného a bohatě zdobeného barokního sálu, který tak mohl navodit posluchačům předvánoční atmosféru.
Jakub Macek

MgA. Jiří Pospíchal - ředitel školy, hra na housle

Lenka Malíková - hra na příčnou a zobcovou flétnu

Mgr. Jakub Macek - vedoucí pobočky Velehrad,
hra na varhany, elektronické klávesové nástroje a klavír

Bc. Marek Ovčáčík - hra na housle
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Před Vánocemi
Milí velehraďané,

už nyní před Vánocemi se díváme dál až k novému
roku. V tomto duchu si vzájemně posíláme přání
zároveň jak k Vánocům, tak k novému roku. Nový rok
s sebou přinese jedno velké výročí. 14. února si připomeneme, že před 1150. léty sv. Cyril opustil tento svět
a přešel do slávy nebe. To bude během příštího roku
připomínáno jistě častěji. Začtěme se proto do pasáže
ze Života sv. Konstantina, která smrt sv. Cyrila popisuje.
Přiblížila se hodina, kdy se Cyrilovi mělo dostat
pokoje a kdy měl být přenesen do věčného života.
Tu pozdvihl své ruce k Bohu a v slzách se modlil:
„Hospodine, můj Bože, ty, který jsi všechny kůry
andělské i síly netělesné utvořil, nebe sklenul a zemi
založil a vše, co jest, z nebytí v bytí přivedl, ty, který
vždycky a všude nasloucháš těm, kdo činí tvou vůli,
kdo se tě bojí a zachovávají tvá přikázání, vyslyš mou
modlitbu a ochraň své věrné stádo, jemuž jsi mne,
svého neužitečného a nehodného služebníka, postavil
do čela.
Ty, který všechny zbavuješ všeliké bezbožné
a pohanské zloby těch, kdo rouhavě mluví proti tobě,
dej, ať se tvá církev hojně rozroste, spoj všechny vjedno, učiň je lidem vyvoleným, ať jsou jedné mysli v tvé
pravé víře a správném vyznání, a vdechni jim do srdce
slovo svého učení. Je to jistě tvůj dar, žes nás nehodné
přijal za hlasatele evangelia svého Krista. Odevzdávám ti jakožto tvé ty, které jsi mi svěřil: usilují o dobré
skutky a konají, co je ti milé. Spravuj je svou mocnou
pravicí, vezmi je pod ochranu svých křídel, ať všichni
chválí a oslavují tvé jméno, Otče i Synu i Duchu svatý,
navěky. Amen.“

Potom všechny políbil svatým políbením a řekl:
„Veleben buď Hospodin, že nás nevydal za kořist
zubům našich neviditelných nepřátel: léčka se přetrhla a on nás vysvobodil z jejich zkázy.“ A po těch
slovech zesnul v Pánu ve svých dvaačtyřiceti letech.
Papež pak rozkázal všem Řekům, kteří byli v Římě,
i všem Římanům, aby přišli se svícemi, zpívali nad
ním (liturgii) a vystrojili mu pohřeb, jaký by vystrojili
samému papeži. To také učinili.
Ale Cyrilův bratr Metoděj se obrátil na papeže
se slovy: „Matka nás zapřísáhla, aby toho, kdo z nás
dříve odejde na soud, dopravil bratr do jeho kláštera
a tam jej pohřbil.“
Římští biskupové však řekli papeži: „Jelikož putoval po mnoha zemích, až ho Bůh přivedl sem a zde
vzal jeho duši k sobě, měl by jako ctihodný muž zde
také odpočívat.“ Proto ho uložili do hrobu po pravé
straně oltáře v chrámu svatého Klimenta.
Přeji vám všem, abyste všechny dny, které máte
před sebou, prožili v radosti a pokoji. Všem přeji
požehnané Vánoce a šťastný nový rok!
A jelikož jsem byl povolán, abych od nynějška
sloužil České provincii Tovaryšstva Ježíšova jako
provinciál, děkuji všem za spolupráci a jakoukoliv
pomoc během mého patnáctiletého působení na Velehradě, kdy jsem zastával poslání superiora místní
jezuitské komunity a faráře této farnosti a poutního
místa. Věřím, že i pod vedením nového duchovního
správce bude Velehrad vzkvétat.
Bůh vám žehnej! Bůh žehnej tomuto místu!
Přeji vám všem, abyste všechny dny, které máte
před sebou, prožili v radosti a pokoji.
P. Petr Přádka SJ, farář

Co se děje ve velehradském poutním areálu
Vážení občané,

dovolujeme si informovat o dění ve velehradském
poutním areálu. Snažíme se takto rekapitulovat aktivity, které na poutním místě proběhly během uplynulého půlroku, a nastínit naše plány v blízké budoucnosti.
Červencová Národní pouť se nesla v ustáleném
duchu. Za mimořádnou událost můžeme označit
výstavu lebky sv. Ludmily. Tato vzácná relikvie byla
k uctění vystavena v Královské kapli velehradské
baziliky.
V sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ byla instalována výstava Katolická církev a republika a v kostelíku Cyrilka byla po několik týdnů k vidění výstava
o obětech případu Babice z řad kněží.
Při Malé pouti byla letos připomenuta osobnost
kněze, biblisty a sběratele lidových písní P. Františka
Sušila, na kterého odkazuje také pamětní deska umístěná na zdi velehradského gymnázia. Jeho folkloris-

tický odkaz nám přiblížila přednáška etnomuzikologa dr. Lubomíra Tyllnera.
Po tradičních Dnech lidí dobré vůle patřila řádka
červencových dnů také akci Manželská setkání, při
které utvrzují a prohlubují své vztahy manželské
páry. Bylo tomu tak i letos, kdy se na Velehradě setkaly desítky manželů z celé České republiky.

Infocentrum bylo vybráno a zařazeno do dětské
prázdninové soutěže ČT DÉČKO. Soutěž přilákala
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rodiny s dětmi a k naší radosti se zapojili i místní
rodiny.
Začátkem srpna proběhnul v pořadí druhý kurz
krajinomalby pro veřejnost. Díky němu dění v areálu
oživila přítomnost jedinců se štětci a paletami, kteří
své malířské výtvory prezentovali na společné vernisáži před mateřskou školou.
Pouť Matice velehradské opět nabídla divadlo
a hravé odpoledne pro děti. To se nově konalo v klášterní zahradě, a dodejme, že tato lokace se osvědčila. V rámci takzvané Hvězdicové pouti 25. srpna
na Velehrad dorazily stovky pěších poutníků z různých koutů Moravy. Příchozí, kteří nespěchali domů,
se mohli večer zúčastnit hudebního festivalu Šroubek. Ten se kvůli chladnému večernímu počasí letos
uskutečnil v Zimním sále. Přivítali jsme na něm libereckou kapelu Jarret, zpěváka Pavla Helana a brněnského klávesistu Romana Dragouna. Atmosféra byla
opět báječná, a tak pro příště na akci zveme i další
posluchače.

Novou akcí byla letos zářijová Konference křesťanských podnikatelů, kdy Velehrad poskytnul
prostor pro sdílení mnoha aktivním lidem. Akce
se osvědčila a podnikatelé se svými rodinami proto
na Velehrad zavítají i příští rok.
Ke konci září proběhla v Sálu kard. Tomáše Špidlíka SJ prezentace dokumentárního filmu Tíha oběti,
který přibližuje osobnost kardinála Štěpána Trochty, rodáka z Valašska, vězně nacistického i komunistického režimu. Film představil režisér Zdeněk
Zvonek.
V různých sobotních termínech na Velehradě
v průběhu letní sezóny probíhaly děkanátní poutě
mající ustálený duchovní program. Při některých
z nich proběhly též duchovní přednášky lektorů olomouckého Centra Aletti.
Milovníky klasické hudby láká ustálený cyklus
varhanních koncertů, které se konají v bazilice
od května do října. Nejinak tomu bylo i letos. Snad
se cyklus podaří produkčně zajistit i v příštím roce.
Nedílnou součástí zimní sezóny je velehradský
seminář duchovních filmů. Díky němu na Vele-
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hrad přijíždí lektoři prezentující zajímavá díla české
i zahraničních kinematografií. V říjnu jsme kupříkladu přivítali nového lektora ze Slovenska – benediktinského řeholníka Jozefa Brodňanského OSB, který
prezentoval film režiséra Dezidera Ursinyho. V listopadu se lektorství ujal dramaturg semináře dr. Petr
Slinták, který divákům představil trezorový snímek
reagující na události srpna 1968 od režiséra Evalda
Schorma. V lednu příštího roku mezi nás zavítá
kmenový lektor semináře doc. Vladimír Suchánek
a v únoru mezi nás z Bystřice pod Hostýnem poprvé
přijede filmový sběratel Vítězslav Tichý.
Z podzimních akcí bychom neměli opomenout říjnovou prezentaci knihy Velehrad vás volá!, kterou
představily badatelky Ústavu pro studium totalitních
režimů. Na akci byly promítnuty vzácné archivní
záběry a představena publikace reflektující památnou
velehradskou pouť roku 1985.
V listopadu se podruhé konalo Chorální oficium
za zemřelé, což je víkend zaměřený na zdokonalení
chrámového zpěvu. Také proběhnul již 11. ročník
oblíbené výstavy mešních a košer vín Cisterciácká
pečeť. Letos se šampionem stalo mešní tokajské víno
z Maďarska.
V Zimním sálu a kapli Stojanova gymnázia poslední listopadovou sobotu proběhnul II. ročník literární
pouti. Tato akce se již v prvním roce svého konání
setkala s příznivým ohlasem. Letošní ročník byl
zaměřen na přiblížení života a díla básníka, dramatika a překladatele Václava Renče.
Novou aktivitou, kterou jsme rozjeli během podzimu, jsou občasná vystoupení křesťanských chrámových schol, které se v bazilice konají po nedělní
odpolední mši. Přivítali jsme scholu ze Střelic u Brna,
zahrála nám místní velehradské schola a 30. prosince
budeme hostit scholu z Horního Němčí, která vystoupí s vánočním programem. Ten charakterizuje také
tradiční Svatoštěpánský koncert s Hradišťanem
a jeho hosty. Letos jím bude oblíbený Pavel Helan,
kterého na Velehradě rádi přivítáme opakovaně.
A co nás čeká v horizontu dalších měsíců? Zima
je obdobím besed, a tak se můžete těšit na setkání
s astronomem Jiřím Grygarem, kterého doprovodí projekce nového biografického filmu. V plánu
je i další beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka. Účast na ní zatím přislíbil spisovatel
Josef Holcman. Čeká nás též přednáška o císaři
a posledním českém králi, blahoslaveném Karlu I.
Snad se podaří zorganizovat také besedu na téma
encykliky papeže Františka, která se zabývá vztahem člověka k životnímu prostředí.
Tolik tedy naše plány do blízké budoucnosti.
Plakátky velehradských akcí najdete na obvyklých
vývěsních místech. Pokud si přejete dostávat jednou
za měsíc e-mailový přehled o velehradských akcích,
stačí napsat žádost na e-mail: info@velehradinfo.cz
PhDr. Petr Slinták

Farnost Velehrad
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Tábor Tvarožná 2018

ak už je zvykem, vydali jsme se v první polovině
července s menšími cvrčky na letní tábor. Střechu
nad hlavou a velkou zahradu nám poskytla útulná
fara v obci Tvarožná v blízkosti Brna.
Letošní tábor jsme strávili po boku youtubera Olivera a jeho kamaráda Borise na cestě kolem světa a
hledáním léku proti nemocem. Během cesty jsme se
podívali do několika zemí. Začali jsme v Rusku, kde
se děti musely podrobit těžkému vojenskému výcviku. Dále jsme byli v Číně, zde jim zamotala hlavu
nelehká šifra ve formě čínského písma. Třetí navštívenou zemí se stala Afrika. Večer jsme pak společně
oslavili táborákem (bohužel nám ho brzy překazil
hrozící déšť) a příběhovým ztvárněním písniček, což
se našim malým cestovatelům (ale i vedoucím) velice
povedlo.
Další zastávkou byla Jižní a Severní Amerika,
kde jsme se setkali s vlnou hippies. Zažili jsme také
opravdové americké kino s popcornem a hot dogy,
naneštěstí nám jej však přerušila blížící se bouře,
a tak jsme se všichni museli po částech evakuovat na
fotbalové hřiště. Poslední den jsme strávili ve Francii
a Itálii. Ranní rozcvička na francouzský (alias objímací) styl nás (někoho více, někoho méně) nakopla
na závěrečný a nadupaný den. V Itálii se děti na chvíli
staly vlastníky pizzerie a tvořily ty nejrozmanitější
kousky pizzy. Odpoledne nás čekala poslední a snad

K

i nejnáročnější hra celého tábora - strastiplná cesta
plná otázek, kopců, trní a kopání. Na jejím konci však
čekala truhlice, v níž se nacházel nejen youtubery
hledaný lék.
Mnoho chvil na táboře strávených se stalo nezapomenutelnými, věřím, nejen mně, ale i dětem a ostatním vedoucím. Moje veliké díky proto patří všem,
kteří jste se letošní táborové atmosféry účastnili
a vytvářeli ji. Speciální a obrovský dík náleží našim
skvělým kuchařkám a to paní Dáši Maděrové a její
sestře Martě.
Za finanční podporu bych ráda poděkovala obcím
Velehrad, Modrá a Tupesy a v neposlední řadě děkuji
Římskokatolické farnosti Velehrad, pod jejíž záštitou
a požehnáním se náš tábor může každoročně odehrávat.
Nela Obdržálková

(Ne)tábor Jeseník 2018

onec července patřil již tradičně táboru mládeže
velehradské farnosti. Letošní pojetí tábora však
bylo oproti minulým letům poněkud netradiční. Byl
to totiž už nějaký pátek, co nám hlavou běhala myšlenka vystoupit ze zajetých kolejí klasických táborů
a pustit se do něčeho nového.
A tak se pro tentokráte naší základnou stala fara
přímo v centru lázeňského města Jeseník, odkud
jsme měli v plánu podnikat zejména turistické výlety
do okolí. Vzhledem k našemu putovnímu záměru
nás provázelo téma „cesta“. Každé ráno jsme obdrželi
v „cestovním balení“ myšlenku na den spolu s otázkami, nad kterými jsme mohli celý den přemýšlet
a společně pak sdílet.
S cílem zdolat alespoň některé z vrcholů Jeseníků
jsme se hned druhý den vydali z Červenohorského
sedla na Praděd, odkud jsme pak sestupovali údolím
Bílé Opavy až do Karlovy Studánky. Dojmy z nádherných přírodních úkazů Bílé Opavy nám nezkazila
ani nečekaná bouřka, která mnohým dokonale vynahradila stezku odvahy. Jelikož jsme následující den
tušili další nepřízeň počasí, ze zamýšleného výletu na
Šerák a Keprník jsme upustili a vydali se na nedaleký
Křížový vrch.
Kromě turistických výletů do hor jsme neopomněli ani prohlídku samotného města Jeseník s čet-

nými léčivými prameny, nebo města Hlucholazy,
které se nachází nedaleko hranic na polském území.
Volné chvíle jsme pak využili ke společnému hraní
her a dovádění na trampolíně, mnozí měli možnost
předvést svůj kulinářský um, večery jsme pak trávili
společně u táborového ohně.
Po nedělní mši svaté jsme se rozloučili s Jeseníky a vydali se zpět domů. Tyto prázdninové dny
se pro nás staly nezapomenutelnými, a tak doufáme,
že v příštím roce se nám podaří opět zorganizovat
další (ne)tábor.
Velké díky patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci této akce, zvláště
pak bychom chtěli poděkovat za velkou podporu
Římskokatolické farnosti Velehrad a obcím Velehrad,
Modrá a Tupesy.
Kristýna Malíková
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Turistické centrum Velehrad

etní sezónu jsme na Turistickém centru zahájili
výstavou MASARYK A SVATÁ ZEMĚ. Panelová
výstava, kterou zapůjčilo izraelské velvyslanectví
v Praze, ukázala zásluhu TGM a jeho syna Jana
o vznik státu Izrael za použití dosud nepublikovaných fotografií z cesty prvního prezidenta do Svaté
země. Výstavu během Dní lidí dobré vůle zahájila
zástupkyně velvyslance státu Izrael paní Liat Wexelman.
V srpnu mohli návštěvníci shlédnout fotografie
z okolí Chřibů ve výstavě PROCHÁZKA NAŠÍ KRAJINOU, kterou pak v září a říjnu vystřídala další umělecká výstava abstraktních maleb, tentokrát z dílny
pana Lubomíra Míči.
Při příležitosti oslav stého výročí od prohlášení
samostatnosti našeho státu byla vytvořena výstava
ROK 1918 - STO LET OD VELKÉ VÁLKY A ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA. Výstava se věnuje klíčovým momentům na cestě k samostatnosti, čs.
legiím, významným osobnostem, které stály u zrodu
našeho státu a také naší obce na přelomu století a
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bezprostředně po první světové válce. Obohacená
je předměty spojené s legionáři, dobovými hračkami
zapůjčenými z muzea hraček v Lednici nebo obrázky
žáků ZŠ Velehrad.
Koncem letošního roku se rozloučíme nejen
s touto výstavou, ale také po dvou letech s výstavou
U NÁS NA VELEHRADĚ. Výstava pana Otmara Olivy
PŘÍBĚH SOCHY, bude během příštího roku nadále
k vidění v přízemí TC.
Letní sezóna přinesla mnoho radostných okamžiků v podobě svatebních hostin a rodinných oslav.
Jsme rádi, že je o pronájem společenského sálu velký
zájem. Pokud zvažujete využití našich služeb, neváhejte si zarezervovat termín na příští rok.
Školní rok zahajují již tradičně v naší obci Slovácké
hody s právem. Ani letos tomu nebylo jinak. V jejich
předvečer se u nás nejprve hody „zapálily“ a v sobotu
si zde hodová chasa vyzvedla i stárka. Hody zakončila hodová zábava ve společenském sále, kde chasa
zatančila krásné taneční pásmo.
Říjen se nesl v duchu příprav na vyvrcholení
oslav 100 let od vyhlášení naší republiky v předvečer
státního svátku. Dobrá nálada se nesla celým dnem.
Po vernisáži výstavy „Rok 1918“ pokračovalo veselí
ve společenském sále, kde mohli všichni obdivovat
malé filmaře ze ZŠ Velehrad, kteří představili svá krátká videa. Po rozkrojení dortu a společném přípitku
se všichni mohli těšit z poslechu Terchovské muziky
Pupov a naší skupiny Velblue.
Listopad nabídl širokou škálu aktivit. Ať už šlo
o divadelní představení „Když Líba umřela aneb
amazonky ze Slovácka“ v podání ochotnického
spolku Tupesy – Zlechov – Břestek. Jakým způsobem
člověk zaplavuje svět plastem zjistili návštěvníci
po shlédnutí filmu „A plastic ocean“, jehož promítání
po světě zaštiťuje organizace Greenpeace. Poslední
akcí měsíce byla pak přednáška historika Lukáše
Lexy o československých legiích.
Na vánoční svátky naladilo tvoření s Ester Benešovou, kde si mohli všichni vytvořit vlastní ozdoby
z drátků, a především již tradiční vánoční jarmark.
Jeho příjemnou atmosféru oživilo vystoupení dětí
z baletu při DDM Šikula, žáků ZŠ a skupinky Hradišťánku.
Poslední akcí roku na TC bude Silvestr, který organizují fotbalisti z TJ Velehrad. Svá místa si prosím
rezervujte formou SMS na tel. číslo 774 699 097.
Nový rok zahájíme workshopem ENKAUSTIKA
s PhDr. Helenou Šuranskou. Jedná se o malbu horkým voskem. Na workshop je nutné se předem
přihlásit na emailu: ticvelehrad@email.cz nebo telefonicky 723 984 080. Akce proběhne 26. 1. 2019
od 14:00 do 16:00. Cena 300 Kč. Maximální počet 15
osob.
Kolektiv pracovníků
Turistického centra Velehrad
e-mail: ticvelehrad@email.cz | www.velehrad.cz/tic.
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Chráněné bydlení

ení to samozřejmé, ale jsme rády, že můžeme
říci, že se nám v našem domečku Chráněného
bydlení, žije velmi dobře. Je to jistě i tím, že jsme
obklopeny přátelskými sousedy a dalšími lidmi,
kteří mají pochopení pro naše vrozené nedostatky
a jiné nedokonalosti, ale také zásluhou vedení
obce, které na nás nezapomíná a zajímá se o to,
co nás trápí a jak by nám mohlo případně pomoci.
Velmi si toho vážíme!
Stále se zajímáme o naše kamarádky a kamarády, s kterými jsme dlouhá léta žily společně
v DZP Stojanov. Máme radost, když nás navštíví
a pokud to jde a není to příliš daleko, rády za nimi
zajedeme i my. Zarmoutil nás předčasný odchod
naší kamarádky Evy, které jsme byly koncem září
na pohřbu ve Východních Čechách. Její urnu jsme
později vyzvedly a převezly na Velehrad a před
Dušičkami ji uložily do našeho hrobu (CHB), aby
našla věčný klid tam, kde mnoho roků pobývala.
Snažíme se zdokonalovat v tom, co jsme se kdysi
naučily. V rámci pracovní terapie vyrábíme vyšívaná vánoční a velikonoční přání, zdravotní menší
mýdla různých tvarů a barev, textilní brože, vyšíváme ubrusy a polštářky, háčkujeme vánoční ozdoby
a šperky, pleteme z pedigu košíčky. Velmi nás těší,
že můžeme dělat druhým lidem radost a že se jim
naše výrobky líbí. Letošní velká úroda ovoce byla
pro nás výzvou, abychom si zavařily na zimu kompoty a uvařily marmelády i pro ty, kdo nic nemají.
V létě jsme prožily velmi pěknou společnou
týdenní dovolenou ve Vlašimi. Vlašimský zámecký park (75 ha) je úplným rájem. Okolí nabízelo mnoho zajímavých lokalit: bájná hora Blaník
s naučnými stezkami, zrekonstruovaný zámek
Jemniště s přilehlým parkem, Měsíční údolí, kterým protéká řeka Blanice, mariánské poutní místo
Hrádek u Ctiboře a další. Na této dovolené byla
hlavně nezapomenutelná setkání s přáteli, kteří
nás denně zahrnovali svou laskavostí a pozorností.
8. září jsme s našimi sestrami sv. Cyrila a Metoděje
oslavovaly 90. výročí založení Kongregace. Slavnostní mše svatá byla dopoledne v basilice, potom
jsme se přesunuly se všemi hosty do kláštera sester, kde následoval slavnostní raut a další bohatý
program. V polovině září jsme pobývaly na krátké
dovolené v Luhačovicích, kde některé z nás byly
poprvé. Krásná příroda i počasí umocňovaly všechny zážitky.
29. září jsme u nás měly vzácnou návštěvu.
Navštívil nás pan Pavel Fischer, nynější senátor,
s manželkou a spisovatelkou paní Alenou Ježkovou. Bylo to velmi milé setkání, na které rády
a často vzpomínáme.
V těchto dnech jsme vstoupily do Adventu

a naplánováním plna dobrých předsevzetí se začínáme připravovat na Vánoce, na které se velmi
těšíme.
Všem velehradským spoluobčanům, vedení
obce a přátelům našeho CHB přejeme, aby světlo,
vycházející z betlémské jeskyně, prozářilo všechny
vánoční dny i celý rok 2019.
Pracovnice a děvčata z CHBCM
s. Václava Dudová
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vincentinum a rok 2018

N

ení to tak dávno, kdy jsme se společně všichni
těšili na vánoce a na to, co nám přinese nový rok
2018. A vidíte, rok se s rokem sešel a my můžeme
společně poodhalit, jakpak se nám v tom letošním
roce vedlo, co se nám podařilo, co méně, jaká přání
se nám splnila a co jsme my sami vlastními silami
pro jejich splnění dokázali udělat.
Život u nás, ve Vincentinu, je stejný jako v každé
rodině, jen ta rodina je trošičku větší. Společně s našimi obyvateli se radujeme z jejich úspěchů a mrzí
nás, když se něco nedaří. Ale protože nejsme pesimisté, zaměříme se raději na to, co se nám podařilo,
co a kde se nám líbilo, co jsme uspořádali a pro koho.
Výlety pro vozíčkáře
Za předchozí období jsme cítili určitý dluh vůči
našim vozíčkářům, tak jsme jim v letošním roce
tento dluh poctivě spláceli: vozíčkáři s doprovodem
si užívali na kolonádě v Luhačovicích, projížděli
se náměstím Kroměříže, navštívili zámeckou zahradu
v Buchlovicích a byli se třeba jen tak projet po městě

v Uherském Hradišti a vychutnávat atmosféru všedních dnů.
Co chceme umět sami
Pro ty šikovnější, kteří plánují někdy v budoucnu
přejít do chráněných bydlení, pomáháme brát více
odpovědnosti za svůj život. Aby věděli, že život není
jenom přijímat, ale také dávat, a že tam, kde jsou
práva, jsou také i nějaké povinnosti. Učí se vařit, prát,
uklízet, nakupovat, cestovat a v neposlední řadě také
pravidelně pracovat. Jedna naše obyvatelka již pracuje na částečný úvazek, druhý se na práci připravuje.
Hezká spolupráce s návaznými službami v Uherském
Hradišti, které nám se začleňováním klientů do běžné
společnosti pomáhají.
Co jsme zažili
Nedá se v krátkosti popsat všechny aktivity a činnosti, které se v životech našich obyvatel letos udály.
Vzpomeňme alespoň ty nejdůležitější. Některé akce
jsou tradiční - farní ples, maškarní ples, příprava
na velikonoční svátky, výstava na Archeoskanzenu
Modrá, celonárodní pouť na Velehradě s velmi očekávaným setkáním vozíčkářů, módní přehlídka v O. N.
Vsi, kam nás už po několikáté pozvala návrhářka paní
Marie Zelená. A další sváteční chvíle, které probíhají
každý rok. Počítáme mezi ně i další ročník úspěšné
soutěže Člověče nezlob se a také Sportovní hry, které
letos pořádalo právě Vincentinum a které se odehrávaly v září za skvělého počasí, uprostřed přírody
a v úžasné atmosféře na Salaši. Ze srdce děkujeme
všem, kteří nás podporují, s námi spolupracují, nám
pomáhají a všem kteří se během roku podíleli na zpříjemnění chvil našim obyvatelům. Děkujeme všem
našim dobrodincům, sponzorům, pracovníkům obecního úřadu na Velehradě, Modré a Salaši, Stojanovu
gymnáziu, opatrovníkům a dobrovolníkům. Těšíme
se na spolupráci i v příštím roce.
Co si přát
Rok 2018 se chýlí ke konci. Chtěli bychom za Vincentinum popřát nejen našim klientům, obyvatelům
Vincentina a pracovníkům, kteří se o ně starají, ale
také všem občanům, které známe, které potkáváme,
kteří nás chápou, uznávají naše klady a tolerují naše
nedostatky.
Přejeme všem lidem s dobrým srdcem, aby
se malinko zastavili ve svém životním shonu, podívali
se okolo sebe na ty, které mají rádi a společně si v tom
dalším roce splnili svá přání.
Požehnané vánoce plné radosti a v novém roce vše
dobré.
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová,DiS sociální pracovnice
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Velehrad - Buchlovská
Vážení spoluobčané,
druhou půli roku jsme se všichni, klienti domova
i pracovníci, připravovali na nejdůležitější událost
v tomto roce a tou bylo bezesporu otevírání nové
služby typu Chráněné bydlení. Dne 1. 10. 2018 byla
zahájena sociální služba Chráněné bydlení Jarošov.
Tato služba je určena primárně pro klienty našeho
zařízení a dál pro zájemce z jiných pobytových služeb
v našem kraji. Úspěchem bylo nejen dodržení všech
termínů, ale zejména spokojenost stěhujících se klientů v novém domově. Jsme velmi rádi, že se podařilo dalším lidem, kteří nepotřebují intenzivní a vysokou míru podpory druhých, zajistit službu, která lépe
odpovídá obvyklému způsobu života každého z nás.
Uvědomujeme si, jak nesnadné je opustit místo, kde
pobývali většinu svého dospělého života (mnohdy
i dětství) a vydat se do neznáma, učit se novému,
starat se o svou domácnost. Naši klienti na tyto nové
životní výzvy ale nebyli sami, a stále tak dostávají
potřebnou podporu pracovníků, kteří v chráněném
bydlení pracují. Dosud nikdo z těch, kteří vyměnili
pobytovou službu Domova pro osoby se zdravotním

postižením za vlastní domácnost v Chráněném bydlení, své volby nelitoval. I proto budeme nadále usilovat
o to, aby klienti našeho Domova měli možnost žít
v prostředí, které bude odpovídat jejich potřebám,
schopnostem a především přáním, jak prožít svůj
život.
Úspěchů jsme však zaznamenali víc. Například
sportovní tým klientů Domova se zúčastnil Turnaje
v kuželkách ve Šternberku a získal 1. místo a zvítězil!
Jsme spolu s nimi pyšní na tak skvělou reprezentaci
našeho Domova.
Blížící se vánoční svátky a konec roku nás naplňují
radostí, očekáváním a zvědavostí, jaký bude ten rok
následující. Klientům a pracovníkům patří velký dík
za jejich práci v tomto roce.
Přejeme nám i vám, milí spoluobčané, aby Vánoce
byly šťastné a spokojené, a aby nový rok přinesl vše,
co vydařené roky přinášejí.
Klienti a pracovníci
Domova pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad - Buchlovská

Kalendář kulturních akcí
na 1. pololetí roku 2019
6. 1

CM Cifra a pěvecký sbor Viva la musica

16. 2.

Velehradský karneval pro dospělé

19. 1

Myslivecký ples

17. 2.

Zimní pouť
a Valná hromada Matice velehradské

20. 1.

Pouť k Panně Marii - Matce jednoty
křesťanů

18. 5.

Chřiby

20. 1.

Velehradský seminář duchovního filmu
- „Drak sa vracia“

25. 1.

Reprezentační bál Stojanova gymnázia
Velehrad

9. 2.

Ples Základní školy Velehrad

22.–26. 5.
1. 6.
4.-5. 7.

Dny slovanské kultury
Den dětí
Dny lidí dobré vůle

10. 2.

Velehradský seminář duchovního filmu
- „Králící ve vysoké trávě“

4. 7.

Koncert lidí dobré vůle

16. 2.

Farní ples

5. 7.

Národní pouť

16. 2.

Velehradský karneval pro děti
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Tělovýchovná jednota

Vážení spoluobčané!
Předkládám Vám informace o dění v tělovýchovné
jednotě na Velehradě. V uplynulém období proběhlo
několik událostí, které se naší činnosti přímo dotýkají
a částečně ovlivňují naši práci. V rámci naší TJ stále
pracuje šest oddílů. Tři z nich působí v jednotlivých
soutěžích. Jedná se o oddíl šachů, který je v současné
době uprostřed soutěžní sezony, která trvá do konce
března příštího roku 2019. Oddíl stolního tenisu je,
co se týká rozehraných soutěží, na tom téměř stejně
jako oddíl šachů. O dění v oddíle stolního tenisu
se podrobněji rozepisuje Lukáš Vaněk.
V oddíle kopané, který ukončil svoji podzimní
část, došlo k několika změnám a to v oddíle žáků,
kdy ukončil své působení Pavel Šidlík a na jeho místě
nyní působí pan Martin Vašička. Další změna nastala ve vedení samotného oddílu kopané. Činnost ve
funkci předsedy oddílu ukončil pan Kamil Březina
a jeho v této funkci nahradil pan František Badin.
Kamil Březina dál zůstává ve výboru TJ. Dál se bude
plně věnovat činnosti v oddíle cvičení rodičů s dětmi,
ve kterém dosahují se svojí ženou Janou Březinovou
velmi dobrých sportovních výsledků. V rámci jejich
oddílu se každý týden schází ke sportovním aktivitám
cca 20 dětí spolu se svými rodiči. Za 12letou práci
v čele fotbalového oddílu je třeba velkého poděkování
s vírou, že dosavadní spolupráce bude i nadále pokračovat i když v nějaké jiné podobě.
Samotný oddíl mužů se po podzimní části umístil
na pátém místě tabulky okresní soutěže skupiny „A“.
Po celý podzim mužstvo získávalo body především
v domácím prostředí, kde mužstvu vytváří výbornou
atmosféru domácí příznivci. V některých zápasech
se projevila absence některých hráčů základní sestavy. Ne vždy se podařilo vytvořit sestavu, která by
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hrála ve stejném složení dva i více zápasů. Věříme,
že v jarní části soutěže se sestava mužstva bude stabilizovat a výkony všech hráčů budou mít stoupající
tendenci.
Jak jste si někteří z Vás mohli všimnout, došlo
k vysokému zkvalitnění povrchu hrací ploch na fotbalovém hřišti a to především díky pravidelnému zavlažování ze studny, která byla proto tento účel vybudována za přímé podpory vedení obce. O toto zařízení
se starají pánové Březina Bohumil a Malina Ladislav.
Touto cestou vyjadřujeme poděkování za obětavou
práci, díky které jsme v letošní podzimní sezoně měli
jeden z nejkvalitnějších trávníků.
Jsme v době předvánoční a na tomto místě chci
poděkovat všem lidem, kteří vyvíjí sportovní činnost
na bázi dobrovolnosti. Dále všem, kteří tuto činnost pomáhají zabezpečovat a tím vytváří podmínky
v rámci možností pro provozování této zájmové
činnosti. Poděkování patří taktéž vedení naší obce
za stálou podporu naší činnosti.
Závěrem Vám všem přeji klidné prožití svátků
vánočních s přáním pevného zdraví v celém příštím
roce 2019
Za výbor TJ Velehrad,
Jiří Nevařil předseda TJ
Fotbalový tým
a celou tělovýchovnou jednotu
nedávno zasáhla tragická událost.
Po vážném pracovním úrazu nás navždy opustil
náš výborný fotbalista a hlavně kamarád

Dominik Krchňavý
Na Velehradě hrál fotbal už od žáků.
Věnujme Dominikovi nejen ve vánočním čase
vzpomínku a poděkování.

Sport
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Střelecký víceboj

M

ladí střelci SBTS Kunovice a členové střeleckého kroužku při ZŠ Na Červené cestě se 29. září
2018 zůčastnili v Prudké u Doubravníku Mezinárodního mistrovství ČR Svazu branně technických
sportů v branném víceboji mládeže. Soutěžilo celkem
24 tříčlenných družstev ve čtyřech věkových kategoriích. Kunovická tři družstva soutěžila ve třech kategoriích. V kategorii mladších žáků do 12 let zvítězilo
družstvo BTS Moravská Třebová s 546 body. Druhé
místo obsadilo družstvo SBTS Chlumec nad Cidlinou s 531 bodem. Družstvo SBTS Kunovice ve složení
Nikol Hornátová, Michaela Tomášová a Štěpán Maršálek se umístilo na třetím místě ziskem 497 bodů.
V kategorii starších žáků od 13 do 16 let si družstvo SBTS Kunovice Burešová Karolína, Pelikán Petr
a Tomešek David vybojovalo zlaté medaile a titul
mistrů ČR s celkovým počtem 567 bodů. Druhé
místo obsadilo družstvo SBTS Vojkovice za 534 bodů
a na děleném třetím místě s 517 body skončily dvě
družstva BTS Moravská Třebová a smíšené družstvo
SBTS Svatoslav - Šrámková Lucie, Oblouková Blanka
a Kunovický Brožovič Michal.
Družstvo juniorů SBTS Kunovice Lorenc Tomáš,
Jurkasová Helena a Pečenka Josef získalo za 554
bodů zlaté medaile a titul mistrů ČR před družstvem

O

ze Slovenské republiky ZBTČ Parchovany, které získalo celkem 530 bodů. Třetí místo obsadilo družstvo
SBTS Svatoslav se 503 body.
V hodnocení nejlepších střelců mezinárodního
mistrovství ČR SBTS se do první desítky umístili tři
mladí střelci z SBTS Kunovice. Zvítězil Pelikán Petr,
druhé místo si vystřílel Tomešek David a na osmém
místě se umístil Michal Brožovič.
Jurásek Jiří
SBTS Kunovice

Oddíl stolního tenisu

ddíl stolního tenisu pod vedením Libora Machaly
v aktuální sezóně eviduje dvě družstva. Tým „A“
se po postupu do nejvyšší okresní třídy drží uprostřed
tabulky. Tým „B“ se také probojoval do první poloviny
tabulky. V oddíle působí i kroužek žáků pod vedením
Lukáše Vaňka. Žáci se pravidelně účastní krajských
bodovacích turnajů, kde mají možnost změřit své síly
i s žáky ze vzdálených obcí.
Oddíl stolního tenisu udržuje přátelské vztahy
s obcí Terchová, se kterou každoročně pořádá společné turnaje. Chtěl bych také připomenout, že
mistrovská utkání jsou veřejná a případní fanoušci
jsou vítáni. Termíny zápasů jsou vyvěšeny na obecní
nástěnce, případně dostupné na stránkách www.
pinec.net. Stejně tak mají možnost přijít si vyzkoušet
stolní tenis i případní zájemci o profesionální působení v oddíle, a to každý pátek od 18:00. Také žáci prvního stupně mají možnost účastnit se tréninků, vždy
v úterý od 18:00, a pomoci případně reprezentovat
obec v tomto sportu.
15. září 2018 se konal v obci Terchová již tradiční
turnaj ve stolním tenise, na kterém nechybělo ani
družstvo z Velehradu. Turnaje se účastnila celkem
4 družstva: Terchová, Kotešová, Dunajská Lužná
a Velehrad.
Naším soupeřem v prvním kole se stala Dunajská
Lužná, která byla již od začátku velkým favoritem.

Po vyrovnaném zápase z duelu vyšel spokojeněji
právě náš soupeř, a to po výhře 11:7. Ve druhém kole,
které bylo zároveň posledním, jsme si ale spravili
chuť výhrou 18:0 nad obcí Kotešová. I proto pro nás
celkové 3. místo nebylo žádným zklamáním. Jako
každoročně byl turnaj příjemným zpestřením s velmi
příjemnou společností ze strany hráčů a také pana
místostarosty obce Terchová Mariána Zajaca. Turnaj
byl opět velmi dobrou přípravou na nadcházející
sezónu a již nyní se těšíme na další ročník.
Celkové pořadí: 1. Dunajská Lužná, 2. Terchová,
3. Velehrad, 4. Kotešová
Lukáš Vaněk
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Myslivci
Vážení spoluobčané!

Od prvního listopadu začala lovecká sezóna kdysi
nejpočetnější drobné zvěře-zajíců. V naší lokalitě
je však slovo „početný“ trochu nadnesené. Zajíců
je poslední dobou tak málo, že se téměř neloví. Starší
myslivci nemohou zapomenout na dobu před 30-40
lety, kdy bylo tolik zajíců a bažantů, až se o ně pomalu na polích, nadneseně řečeno, zakopávalo.
Zajíc je skutečně zvěří, u které se nedá rychlým
pohledem na dálku rozeznat pohlaví. Takových zvířat, kdy je samice zbarvena stejně jako samec a kdy
je také stejně velká, je víc, ale zůstaňme u zajíce
a seznamme se stručně s jeho způsobem života.
Zajíci jsou samotáři a sdružují se pouze v době rozmnožování, kterému se říká honcování. To začíná
zpravidla v únoru, ale za příznivého počasí může
začít již v lednu a někdy i v prosinci. V tu dobu začnou
zajíci vyhledávat říjné zaječky a sledují je na každém
kroku. Často se stává, že se sejde víc samečků, kteří
mezi sebou urputně bojují. Jakmile se však zaječka
pohne, okamžitě zanechají boje a následují ji.
Březivost u sameček trvá 6 týdnů. Mláďata se rodí
osrstěná a ihned vidí. To je opět jedno z moudrých
zařízení přírody, kdy je březivost u zaječky delší
než například u příbuzného divokého králíka. Mládě
musí v matce zcela vyspět, protože je zaječka klade

MS HÁJ Velehrad–Modrá Vás srdečně zve na TRADIČNÍ
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na povrchu a na málo bezpečných místech. Mláďata
králíka se rodí v norách po 30-ti dnech a jsou holá
a slepá.
V jednom vrhu mívá zaječka 2-4 mláďata a matka
je ihned nakojí hodnotným a tučným mlékem. Toto
musí zajíčkům vydržet 2-3dny, protože na tuto dobu
je matka opustí a nevrací se k nim, protože nechce
častými návštěvami mláďat zbytečně upozorňovat
nepřátele na své potomky. Dobře o nich ví a v případě
potřeby je dovede před slabšími predátory, např. před
vránou a strakou, i ochránit. Silnějšího nepřítele jako
třeba psa, se snaží někdy odlákat.
Zaječka pak chodí mláďata kojit 1x denně. Po třech
týdnech kojení ustává a zajíčci se již živí sami.
Po narození váží 13 dkg, za týden jednou tolik,
po měsíci již mají 1 kg, po 2 měsících jsou již napůl
dospělí a po 6 měsících jsou schopni reprodukce.
Během jednoho roku klade zaječka 3 až 5 krát. Všechno záleží na přírodních podmínkách a pochopitelně
také na tělesném stavu.
V příštím vánočním čísle si něco povíme o utajené
březivosti u srnčí zvěře a o tzv. dvoubřezivosti u zajíců.
Za výbor TJ Velehrad,
Za MS Velehrad-Modrá Háj
Vlastimil Vaněk a Jan Kašpařík
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XVIII. MYSLIVECKÝ

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

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

23. 12. 2018 od 14:30
budou velehradské děti s doprovodem roznášet

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V případě zájmu si připravte svíčky.
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Srdečně zvou myslivci
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Velehrad se stává centrem
dálkových cyrilometodějských poutních tras

M

ožná jste zaznamenali, že na směrovkách
Klubu českých turistů v obci
a kolem ní přibyly tmavě
modré nálepky s bílým symbolem. Ty usnadňují orientaci
v terénu na nových cyrilometodějských poutních trasách,
které nechalo letos vyznačit sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje sídlící ve Zlíně
na základě spolupráce s KČT. Symbol je odvozen
z loga Cyrilometodějská stezka a symbolizuje soluňské věrozvěsty (postavy a iniciály CM) i fragmenty
velehradské baziliky. Na Velehrad tak mohou zájemci dojít po navazujících turistických trasách až z Pusteven, Vranova nad Brnem či Žítkové. Sdružení rozvíjí
myšlenku putování na Velehrad ze všech směrů, jak
tomu bývá při organizovaných křesťanských poutích,
kde je dlouholetým průkopníkem Mons. Jan Peňáz,
předseda Matice velehradské. Trasy jsou značeny
obousměrně, takže Velehrad může být místem koncovým, průchozím či výchozím. V budoucnu by
se síť této hvězdicové poutní trasy měla rozšiřovat
o další směry (např. z Mikulčic nebo Svatého Kopečku u Olomouce) a prodlužovat na vzdálenější poutní
místa v ČR i zahraničí (Levý Hradec u Prahy, Wadowice a Krakow, Skalka nad Váhom u Trenčína, Šaštín,
Marianka u Bratislavy, Mariazell atd.). Cílem není
zavalit Velehrad masou poutníků a turistů, ale podporovat obraz Velehradu coby celoročně zajímavého poutního místa evropského významu. Využít
potenciál moravské přírodní krajiny ideální pro pěší
nebo cyklo putování téměř po celý rok, rozvíjet individuální kulturní turistiku a přispívat tak k ekono-

Ocenění

PRO AMICIS MUSAE
(Přátelům múz)

mickému rozvoji oblasti při současném respektování
místních obyvatel v duchu cyrilometodějské tradice.
Ambicí mezinárodního sdružení, které se věnuje rozvoji poutních tras s centrem ve Velehradě je zapsat
Cyrilometodějskou stezku mezi evropské kulturní
stezky uznané Radou Evropy; mezi nejznámější takové trasy patří Svatojakubská stezka. Obci může projekt kulturní stezky přinést řadu nových příležitostí
k rozvoji infrastruktury, služeb a podpoře slovácké
kultury i výroby. I proto má sdružení velký zájem
spolupracovat nejen s obcí a farností, ale i dalšími
subjekty působícími v obci a jejím okolí.

Pustevny – Velehrad (134 km)

Trasa začíná na Pustevnách v Beskydech a pokračuje na čtyři významná poutní místa: Radhošť,
Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Velehrad; je rozdělena
do sedmi etap.

Vranov – Velehrad (98 km)

Druhá trasa vychází z poutního Vranova u Brna
a její zastávky rozdělené do pěti denních etap tvoří
poutní místo Křtiny, svatý Klimentek nebo hrad
Buchlov.

Žítková – Velehrad (86 km)

Trasa se sestává z pěti denních etap, vychází
z mystické Žítkové na Kopanicích, pokračuje přes
Bojkovice, lázeňské místo Luhačovice a velkomoravské památky v Uherském Hradišti, Starém
Městě a Modré.
Detailní mapy tras značených obousměrně jsou
dostupné také z webu Mapy.cz po zadání hesla
Cyrilometodějská stezka nebo na webu www.cyril-methodius.eu.
Martina Janochová

Za významný, dlouhodobý
a podstatný přínos kulturnímu rozvoji
regionu obdržela 10. 12. 2018
v prostorách Zimního sálu
Stojanova gymnázia na Velehradě

PhDr. Jana Spathová
ocenění, udělované každoročně
Zlínským krajem,
získala za mimořádný celoživotní přínos
v oblasti záchrany, popularizace
a rehabilitace památkového fondu na území
Zlínského kraje s národním přesahem.
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Československý večer

S

toleté výročí vzniku Československa jsme
na Velehradě oslavovali v předvečer státního svátku 27. října.
Za přítomnosti místostarosty naší partnerské Terchové pana Mariana Zajace jsme na travnaté ploše
u hlavní křižovatky vysadili symbolické lípu republiky. K jejím kořenům jsme uložili časovou schránku
s aktuálním vydáním novin, velehradský a terchovský zpravodaj, vlaječky obou obcí. Pan Zajac přivezl
sedm kamenů z jezera Ochrid a také košík hlíny
z Terchové, kterou přisypal ke kořenům.
Druhou lípu jsme vysadili před vchod základní
školy, aby strom byl trvalou připomínkou naší histo-
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rie pro všechny mladé generace. K výsadbě se přidaly
i děti, které nejen přisypaly hlínu, ale také s panem
učitelem lípě a nám všem zazpívali.
V turistickém centru jsme otevřeli výstavu k připomenutí událostí spojených s velkou válkou a vznikem Československa. Při společenském večeru jsme
zhlédli videa žáků k jejich pojetí českého století,
společně zazpívali hymnu, připili si na zdraví a další
roky.
A pak už se zpívalo a tancovalo s Terchovskou
muzikou Pupov a místními Velblue. Bylo to báječné!
Aleš Mergental

prosinec 2018

Hody 2018
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Rybářské závody

Komunální volby 2018

Finální úprava nového hřiště

Slavnostní otevření nového hřiště

Slavnostní otevření nového hřiště

Slavnostní otevření nového hřiště

Lampionový průvod

Slavnost sv. Martina

prosinec 2018

Ze života obce

Beseda s důchodci

Beseda s důchodci

Beseda s důchodci

Beseda s důchodci

Dovoz vánočního stromu

Dovoz vánočního stromu

Mikulášská družina

Mikulášská družina
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Jubilanti pro rok 2019
60 let

Katrňáková Dana, Janoušková
Zuzana, Buchtíková Blanka
Daněk Jiří, Grebeníček Jiří,
Hanáček František, Lancouch
Radomír, Hvožďová Olga,
Dudová Jaroslava, Grebeníčková
Blanka, Švec Pavel,
Horák Vladimír, Gajdošíková
Ludmila, Otrusinová Milena,
Hrdina Jiří, Machala Miroslav

65 let

Vlčková Ludmila, Točková Anna,
Jeřábková Libuše, Jurča Vlastimil,
Vandová Milada, Vaňková
Ludmila, Studená Eva,
Ďurišová Blanka, Vážný Václav,
Grebeníček Milan, Duda Jaroslav,
Jindra Karel, Brázdil Břetislav

70 let

Jurčík Milan, Kroča Zdeněk,
Kapitánová Jarmila, S. Jančíková
Marie, Rohel Jiří, Zábranská
Marie, Kapitánová Karla,
Hubáčková Anežka, Zapletalová
Alena, Vlček Oldřich,

75 let

Němečková Jaroslava, Lakosil
Josef, Valentová Marie,
Jakešová Marie, Salinger Stanislav,
Novotná Jarmila, Lužová Marie,
Maděrová Ivanka, Reissnerová
Marta, Vaněk Vlastimil,
Hozáková Wilhemina, Kapitán Jiří

80 let

Podškubka Josef, Junášek
Bohumil, Lancouchová Marie,
Badinová Alena, Piňosová Anna,
Luža Vojtěch, Šesták Antonín,
Vojáčková Ludmila, Rohál Zoltan,
Kapitánová Anna

85 let

Hanák Václav, Pískatá Olga,
Chamraďa Alois, Hubáčková
Marie, Bartoníková Marie,
Višenková Věra

86 let

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

87 let

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

90 let

P. Ovčáčík Vlastimil

91 let

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

92 let

P. Sládek Jaroslav
Křivánek Eduard

93 let

Mičulka Břetislav
Ryplová Edita

94 let

Tomešková Marie

98 let

Ondrejková Otília

88 let

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

89 let

S. Žaloudková Josefa
S. Jančová Františka
S. Kopecká Alžběta

Úmrtí
05. 07. 2018
31. 08. 2018		
05. 09. 2018		
15. 09. 2018		
05. 10. 2018		

Stöcknerová Marianne, 83 let, DZP
Panáčková Antonie, 74 let, DZP
Petříková Helena, DZP
Krchňavý Dominik, 21 let
Vlkojanová Anna, 95 let

28. 10. 2018		
30. 10. 2018		
03. 11. 2018		
09. 12. 2018		

Kordíková Vlasta, 66 let, DZP
Ondrušek Jan, 61 let
Smutná Ludmila, 87 let
Višenka Jaroslav, 91 let

Informace

Počet obyvatel k 30. 11. 2018 je 1177. V roce 2018 se do obce přihlásilo 48 obyvatel a odhlásilo 44. Narodilo se
11 dětí, zemřelo 15 obyvatel, z toho 7 z DZP a 1 ŘS.
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 103 sňatků, z toho 70 v Kostelíku sv. Jana Křtitele na
Modré, 22 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 1 obřad v Kapli sv. Jana Nepomuckého
na Salaši, 5 na obecním úřadě, 1 obřad v Zimním sále Stojanova gymnázia, 1 obřad na mole za Velehradem,
1 obřad na Hotelu Mlýn, 1 obřad na Mlýně na Salaši a 1 obřad v domácím prostředí
Kdo z občanů si nebude přát být uveden v rubrice „Z obecní matriky“, nechť toto oznámí na OÚ.
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Z obecní matriky

prosinec 2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 27. 10. 2018

Matyáš Macek, nar. 3. 5. 2018, Velehrad 261 | Johana Gottwaldová, nar. 17. 6. 2018, Modrá 201
Rozálie Humpolová, nar. 10. 7. 2018, Modrá 136 | Matěj Melichárek, nar. 6. 8. 2018, Velehrad 127
Julie Velgová, nar. 6. 10. 2018, Modrá 236

Terchová

Vyšlo 20. prosince 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 • Foto: Z. Skalička, P. Slinták, A. Mergental 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. 6. 2019. N e p r o d e j n é
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Koncert v bazilice
Tradiční Svatoštěpánský

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Host PAVEL HELEN

středa 26. 12. 2018 v 16.30 hodin

Bazilika bude pro návštěvníky koncertu zpřístupněna v 15:45 hodin

Předprodej
•
•
•
•
•

Městské inf. centrum, Masarykovo nám., tel. 572 525 525
Veligradtour, Mariánské nám., tel. 572 551 045
OÚ Velehrad, tel. 572 571 115
Informační centrum Velehrad, tel. 571 110 538
Turistické centrum Velehrad

- vstupné předprodej 250,- Kč, na místě 300,- Kč,
děti do 10 let zdarma
- čistý výtěžek bude jako každoročně příspěvkem
na opravy baziliky

