Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
zrající třešně na cyklostezce, výskot koupajících
se dětí na rybníku Rákoš, balíky sena na louce u rybníků, zmrzlinové osvěžení, přípravy na pouť a mnoho dalších událostí jednoznačně potvrzuje, že jaro
skončilo a léto je před námi. Je tedy vhodné podívat
se, co je od začátku roku za námi a co nás čeká.
Spolu s obyvateli ulice Buchlovská a Na Hrádku
jsme si mohli oddechnout s poslední položenou dlažební kostkou a poslední terénní úpravou. Dlouho
očekávaná a dlouho připravovaná stavba, která přinesla lecjaké překvapení, komplikace a s tím i prodloužení prací, je dokončena. Společné dílo obce
a Slováckých vodáren a kanalizací na posledním
chybějícím úseku kanalizačního řádu ve Velehradě
bylo ukončeno a všechny plánované domy byly připojeny do kanalizačního systému. Zvolená varianta
gravitačního řešení bez přečerpávacích nádrží byla
sice stavebně náročná, ale další desítky let snad bude
dobře fungovat a krom běžné údržby by neměla vyžadovat žádné zásahy. Celkové náklady obce Velehrad
činí 6,86 milionů korun. Obec Velehrad si na stavbu
vzala úvěr ve výši 7 milionů korun, který jsme již
začali splácet. Roční splátky jsou ve výši 1,4 milionu
korun. Při terénních úpravách jsme nechali navýšit
svah pro bobování nad parkovištěm, tak doufáme,
že se nejmenším dětem bude v zimě na sněhu dobře
jezdit. Při stavbě bylo nutné vykácet keře ve svahu
opodál. Pro podzimní výsadbu připravujeme novou
úpravu celé lokality.
Slovácké vodárny a kanalizace začnou ve druhé
polovině července s rekonstrukcí další kanalizační
stoky – od šachty za autobusovou zastávkou na parkovišti, postupně v několika etapách, až po začátek
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ulice Nad Chmelnicí. Doprava bude po dobu stavby
jednotlivých úseků omezena, ale příjezd k jednotlivým domům bude zajištěn. O přesném zahájení stavby a dopravních opatřeních Vás budeme informovat
na webových stránkách obce. Na stavbu kanalizace bude následovat také stavba chodníku od brány
do Stojanova po začátek ulice Zahradní.
Na začátku května jsme ukončili odloženou poslední fázi projektu výsadby veřejné zeleně, na kterou
jsme dostali částečnou dotaci od ministerstva životního prostředí. Výsadba okrasných stromů a keřů v ulicích Buchlovská a U Lípy čekala právě na dokončení
stavby kanalizace. Výsadby zkrášlí a zpříjemní holá
prostranství, nabídnou stín a zázemí pro hmyz i ptactvo. Rozmístění stromů mírně omezí rozložení kolotočů při pouti, ale všichni stálí provozovatelé atrakcí
jsou na to připraveni a kolotoče na pouti budou.
V rámci čestného uznání v soutěži o Zelenou stuhu jsme získali možnost ucházet se o dotaci 500 tisíc
korun určených na práci pro krajinu a zeleň. Spolu
s krajinnými architekty jsme připravili výsadbu aleje ovocných stromů od ohradní zdi podél cyklostezky k rybníku. Tam bude navazovat dosadba stromů
až k mostku přes Salašku u Konventního rybníku.
Mezi rybníky na podmáčené neobdělávané ploše vybudujeme dva malé mokřady s menším molem k posezení. V rámci veřejné soutěže na realizaci podala
nejnižší cenovou nabídku společnost Garden ve výši
938 693 korun. K půl milionu z celostátního kola
přidáme odměnu 200 tisíc korun z krajského kola
a zbývající částku dofinancujeme z obecního rozpočtu. S Arcibiskupstvím olomouckým jsme se dohodli
na odkoupení pozemku v potřebné šíři pásu pro výsadbu. Tato navazující výsadba a příprava mokřadů
proběhne letos na podzim.

červen 2019
Na začátku června jsme dopracovali projekt a podali žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí
s názvem Vybudování varovného systému povodňové ochrany obce Velehrad, digitální povodňový plán.
V rámci projektu plánujeme pořídit čidlo na přítoku
Salašky nad Velehradem, které bude monitorovat
výšku hladiny a odesílat informace. Zároveň budeme modernizovat rozhlasovou ústřednu na digitální.
S tím je spojeno doplnění rozhlasových amplionů
do několika míst v obci, kde dosud nemůžeme varovat obyvatele při rizikových událostech. V neposlední
řadě je součástí projektu digitalizace povodňového
plánu. O poskytnutí části peněz na realizaci prozatím
ministerstvo rozhoduje.
S mírným zklamáním jsme přijali rozhodnutí
ministerstva financí ohledně žádosti o dotaci na výstavbu bytů v půdních prostorách budovy obecního
úřadu. Ač projekt a žádost byla řádně připravena bez
nedostatků, tak ministerstvo se rozhodlo naši žádost
nepodpořit. Budeme tedy usilovat o jiné možnosti
získání části peněz na výstavbu těchto bytů.
Opět jsme iniciovali schůzku radních Zlínského
kraje nad možností a potřebou využít budovy bývalého DZP Salašská, ať už pro výstavbu bytů pro
seniory nebo pro lékařské zázemí či pro poskytování
odlehčovacích služeb. Zbavit se závazků, které Zlínský kraj má vůči ministerstvu práce a sociálních věcí,
ovšem není prozatím možné. A proto se snažíme najít společnou cestu k řešení využití s Arcibiskupstvím
olomouckým a organizacemi působících v sociálních
službách. Nezbývá než zkoušet hledat znovu a znovu
cesty a způsoby, jak budovu smysluplně využít a to
i pro občany Velehradu.
V polovině června jsme podali žádost na Hasičský
záchranný sbor České republiky o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Po opakovaných debatách nad technickým stavem současné hasičárny
jsme spolu s odborníky dospěli k závěru, že při rekonstrukci by bylo možné ponechat pouze hrubou
stavbu s podmáčeným zdivem ve sklepení. Jeho odizolování by bylo neúměrně nákladné. Při potřebách
zajistit pro jednotku i standardní zázemí (v současnosti tam není žádná sprcha ani umývárna a pouze
jeden funkční záchod) a zároveň vytvořit dostatečný
prostor v garáži, se nabízí jako nejrozumnější a v porovnání s náklady na rekonstrukci také nejhospodárnější varianta, postavit hasičárnu novou. Takovou,
která bude vyhovovat nejen současným potřebám,
ale zajistí standardní podmínky na další desítky let.
Při společných debatách s architektem a členy jednotky jsme dospěli k variantě, kterou si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.
Na stránkách obce jsou také umístěny návrhy nové
podoby obřadní místnosti a zasedací místnosti
v budově obecního úřadu. Obřadní místnost vyžaduje
kompletní technickou rekonstrukci (osvětlení, okna,
obklady) a modernizaci. V budoucnu bychom ji rádi
využívali i pro jednání zastupitelstva. Zasedací míst-

nost v patře je stále více využívána pro nejrůznější
kroužky, besedy a setkávání spolků. Naším záměrem
je tedy přetvořit místnost na víceúčelový prostor spolu se zázemím kuchyňky v sousedící malé klubovně.
V tomto případě se budeme snažit připravit všechny
podklady pro získání části peněz z některého z dotačních titulů vypisovaných v příštím roce.
Jak jste si již možná někteří všimli, webové stránky obce Velehrad doznaly velké proměny. Zjednodušili jsme celé členění: v sekci „obecní úřad“ jsou
samozřejmě věci úřední, v části „život v obci“ najdete
veškeré společenské, kulturní a spolkové dění, v kapitole „pro návštěvníky“ jsme shromáždili informace
pro turisty a poutníky, které na našem webu chyběly. Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a budete je s lehkostí využívat. Stále zde funguje rozesílka
aktuálně zveřejňovaných informací do Vašich mailových schránek. Novým zájemců se stačí pouze přihlásit v sekci odběr aktualit.
Na jaře letošního roku jsme oslovili vlastníky pozemků ve velehradském katastru s nabídkou odkupu
pro obec Velehrad, s cílem vytvořit další možnosti
efektivnějšího hospodaření, například v krajině Velehradu, ale i uvnitř obce. Několik vlastníků nabídku
přijalo a individuálně jsme se domluvili na podmínkách odkupu. Zájem obce trvá i nadále.
Na začátku jara jsme dokončili stavbu nového
schodiště k velehradskému hřbitovu, kterým jsme
završili výstavbu a rekonstrukci celého přístupu
na hřbitov. Vypisujeme soutěž na zpracování projektu rekonstrukce a rozšíření hřbitova, stejně jako
jednáme o převodu pozemku pod hřbitovem na obec
Velehrad a odkupu plochy pro jeho rozšíření.
V jarních dnech začal technickým pracovníkům
obce pomáhat nový tříkolový pomocník. Nakoupili jsme elektrickou nákladní tříkolku, která se velmi
brzy ukázala jako velmi užitečné vozidlo. Můžeme
tak šetřit traktorky, nespalujeme naftu, ale jezdíme
na energeticky méně nákladnou a pro životní prostředí přívětivější elektrickou energii. Tříkolka sice za sebou ještě uveze přívěsný vozík, ale na převoz nového
dřevěného altánu na kopci na cyklostezce na Staré
Město jsme museli objednat nákladní auto s rukou.
Doufáme, že Vám altán poskytuje příjemné zázemí.
Podobný altán a informační tabule o detailech naší
krajiny a historie by mohl vzniknout v rámci projektu
Cestou pamětí krajiny. Jedná se společný přeshraniční projekt Mikroregionu Buchlov a slovenského regionu 11plus, s nimiž jsme projekt propojujících stezek
mezi našimi obcemi připravili. Uvidíme, jestli hodnotící komise naše úmysly a přání vyslyší.
Věřím, že Vás letní toulky zavedou na různé
stezky, pěšiny a cesty nejen u nás, ale i v zahraničí.
Ať jimi projdete ve zdraví a spokojeně! Přeji Vám báječné léto.
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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...a zase to loučení!

Š

kolní rok uběhl jako voda
v našem potůčku Salaška
a naše mateřská škola opět vyšle
do školního života naše milé
předškoláčky.
Každé rozloučení je smutné, ať je to s „něčím“
nebo s „někým“. Ale já budu opět věřit, že si tyto děti
odnáší jen to nejlepší z nejlepšího.
Poznaly tu spoustu kamarádů, naučily se správně
a slušně komunikovat s vrstevníky i s dospělými,
plnily tady spoustu zajímavých úkolů, řešily zde
hlavolamy logika, účastnily se různých sportovních
i kulturních aktivit.
Velmi rády vyráběly z různých materiálů, konstruovaly a vymýšlely fantastické věci. Byla mezi nimi
i zdravá ctižádost a ta k úspěšnému životu patří.

Našlo se tu hodně dětí, které se s ochotou staraly
o nejmladší kamarády a vlastně jim tak „suplovaly“
rodiče.
Stále v nich vidím ty užvatlané tříleté děti, které
před lety nastoupily do školky a také „utíraly slzičky“
a nevěděly co je čeká. A dnes už pomáhají s adaptací
dalším malým kamarádům.
Chci jim popřát, i všechny paní učitelky, šťastné
a nebojácné vykročení do školy, plného nových
a zajímavých zážitků i poučení.
Vždy budou mít vedle sebe milující rodiče,
kde najdou radu i pochopení.

ABSOLVENTI 2018/2019
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Za kolektiv Mateřské školy
Eva Sabo

Školství

červen 2019

Základní škola Velehrad
Zajímavá výuka

O tom, že učit vždy nemusí jen učitel,
se můžete přesvědčit v naší čtvrté třídě. Vyučující Pavel Pospíšil dává dostatečný prostor
žákům a ti tak mohou předat své získané informace
ostatním spolužákům. Přímo se to děje při prezentacích, které si žáci sami připravují. Snaží se zaujmout
svoje spolužáky, volí vhodné téma, získávají a třídí
informace a vyzkouší si vzájemnou komunikaci, která
chybí při „pouhém“ výkladu. Témata se dotýkají přímo
výuky a vytvořit prezentaci pro žáky znamená spoustu
práce, ale hlavně chuti učit se něčemu novému.

Školní karneval

Dnes učí rodiče

Není žádnou novinkou, že v naší škole si mohou
roli učitelů vyzkoušet také rodiče. Dnes přijala pozvání maminka Adriana, která vyučovala angličtinu
ve 3. třídě. Pro děti si připravila zajímavou výuku,
kterou doplnila interaktivní hrou. Děti se v hodině
naučily nová slovíčka a maminka Adriana je také
motivovala pro učení se cizím jazykům. A nebyla
to poslední návštěva ve výuce. Vyzkoušet si roli učitelů přišli také jiní rodiče. Pokud máte zájem a chuť
přijít k nám do školy, připravit si pro děti zajímavou
hodinu z oboru, kterému se věnujete a ukázat dětem,
že to, co jste se naučili ve škole vy, v životě využíváte,
neváhejte, jste srdečně zváni.

Velehradský čtyřboj

V úterý 7. 5. se uskutečnil první ročník Velehradského čtyřboje. Soupeři našich žáků byli žáci ze ZŠ
Polešovice, ZŠ Osvětimany, ZŠ Boršice a ZŠ Tupesy.
Všichni ze zúčastněných podali skvělé výkony, za což
ti nejlepší byli odměněni medailí a diplomem. Z řad
našich žáků se na stupně vítězů probojoval Pavel
Jurák, který v celkovém součtu všech disciplín obsadil 2. místo a dále Patrik Jakeš, který za své výkony
bral místo třetí. Smíšená štafeta žáků 8.-9. třídy
ve složení Polešovská, Jakeš, Machová a Jurák obsadila krásné 2. místo. Lepším časem se prezentovala
pouze ZŠ Polešovice. Jsme rádi, že při naší škole
také pracuje atletický kroužek a že skvělé sportoviště
nezůstává prázdné.
Únor je čas plný dovádění a radosti. Tak to ve škole
opravdu vypadalo, protože náš školní karneval mohl
směle konkurovat nejslavnějším světovým karnevalům - třeba tomu v Riu. Školními chodbami a pak
tělocvičnou se proháněly nejrůznější masky, všechny byly úžasné a autoři kreativní. Při samotném
karnevalu se vynikajícím způsobem vyznamenali
osmáci. Skvělá byla jejich příprava i organizace,
moderátorka byla výřečná, hudba na úrovni a chuť
věnovat se mladším spolužákům neměla konce. Patří
jim velké uznání a díky. Na karneval přijali pozvání
i předškoláci z mateřské školy a vůbec nebylo poznat,
že jsou mladší a do základní školy ještě nechodí. Všechen rej a taneční vypětí zvládli. Předškoláci v naší
škole nebyli naposledy. V úterý 5. března se konala
první Předškolička. Děti tak mohly poznat lépe školní prostředí a vyučující z prvního stupně. Pro rodiče
byla připravena beseda nejen o tom, co by měl školák
před vstupem do školy umět a jak se doma na velkou
změnu připravit. Besedu vedla školní speciální pedagožka Mgr. Renata Ulrichová, která je připravena
rodičům pomoci i při další Předškoličce. V pátek
5. dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy. Vyučující
1. stupně tentokrát připravili pro naše budoucí školáky cestu se zvířátky, kterou si prošlo 22 žáků. Každý
budoucí školák obdržel pamětní list a drobný dárek.

Školní družina

Ve školní družině se relaxuje, hraje, tvoří. Děti
ze školní družiny si jedno odpoledne zpříjemnily
kulinářským umění. Jejich úkolem bylo vybrat si dle
receptů dané potraviny a pochutiny a správně je použít při přípravě pomazánek. Všichni byli moc šikovní
a pomazánky se vydařily na 1*.

Parlament v akci

Ve škole po celý rok pracuje školní parlament pod
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a se starostou obce Velehrad. Obě setkání byla přínosná pro všechny zúčastněné. Padlo spoustu nápadů,
připomínek a rad.

Žížaly do Senátu

Tři žáci 7. třídy se zapojili do soutěže Přeměna
odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracovali krátké video na téma
Získání, zpracování nebo využití druhotné suroviny
z výrobků a materiálů po ukončení jejich životnosti.
Konkrétně se jednalo o výrobu vermikompostéru
z plastových kbelíků ze školní kuchyně a zpracování biologického odpadu, který vzniká při přípravě
jídel. Ten pak ve vermikompostéru přeměňují žížaly
na tekuté hnojivo a organické hnojivo – vermikompost. Tento projekt byl nominován mezi pět nejlepších v republice a bude 6. června oceněn v reprezentativních prostorách budovy Senátu Parlamentu
ČR za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

vedením dvou koordinátorů – paní učitelky Lenky
Němcové a pana učitele Antonína Ťuhýčka. Kromě
jejich náročné práce, která spočívala nejen v přípravách aktivit pro spolužáky, debatách, diskuzích
a vedení ranních setkání se také sešli s vedením školy

Život naší školy nejde celý shrnout jen do několika
příspěvků. Po celý rok jsme opět jezdily na výukové
výlety, které byly hrazeny z projektu Paměťové instituce. Spolupracovali jsme s Lesy ČR, Stojanovým
gymnáziem, mateřskou školou, školní psycholožkou, rodiči, obcí Velehrad, Modrá i Salaš. Bavili
jsme se na plese, ale také při nejrůznějších soutěžích
a aktivitách ve škole i mimo školu. Opět jsme si mohli
vybrat výuku a to v den, kdy učitelé slavili svátek.
A uběhlo to všechno neskutečně rychle. Věříme, že
letní dny dopřejí žákům nevšední prázdninové zážitky a všem zaměstnancům odpočinek a náboj do dalšího školního roku.
Za ZŠ Velehrad
Mgr. Andrea Olbertová

O pomoc školám a učitelům se snaží projekt Dynamická inkluze

V

září 2017 vyšla v platnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání
v ČR. V této době se velmi intenzivně začal skloňovat
pojem inkluze ve školství – tedy stav, kdy jsou do běžné
výuky zařazovány také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Téma inkluze od počátku vyvolává mezi širokou
veřejností rozporuplné reakce. Jedni jsou pro a jiní
proti. Argumentů na jedné i druhé straně je spousta.
Nepopiratelnou pravdou je, že jsou kladeny mnohem
vyšší nároky na samotné učitele.
Projekt Dynamické inkluze přichází s pomocí právě
pro učitele, kteří mají ve třídě děti, které mají speciální
vzdělávací potřeby. Základem je dobře připravit učitele
na novou formu práce se skupinami žáků, kdy každá
z nich má jinou dynamiku, jinak reaguje na podněty
a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce.
O co vlastně jde?
Učitelé se během celého projektu učí pracovat s dia-
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gnostickou metodou (CA method), která je založena
na kombinaci používaní slovních modulů a osmi barev.
Jednodušeji řečeno vše je založeno na vyhodnocení
důležitosti preference a odmítnutí určitých barev.
CA method měří nejen to, co si lidi myslí, ale také to,
čemu dávají přednost. Ve skutečnosti implementují své
postoje do svého chování. Principy metody a následné
hodnocení umožňují analyzovat vnitřní postoje a zkušenosti, které nejsou racionálně řízeny a ovlivňovány.
Po nasnímání celé třídy (skupiny) jsou testy vyhodnoceny a učitelé mají možnost pracovat s výstupy
a následně s celou třídou jako s celkem.
Do projektu bylo zařazeno vždy šest škol ze tří
různých krajů - Ústeckého, Zlínského a Středočeského. V našem kraji projekt Dynamická inkluze spolupracuje se školami ve Vsetíně, ve Zlíně v Kunovicích.
Do projektu vstoupila i ZŠ ve Velehradě v čele s paní
ředitelkou Andreou Olbertovou.
Kateřina Nekolná

Školství

červen 2019

Příběhy našich sousedů

V

letošním školním roce se vybraní žáci naší školy
zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů“,
který zajišťuje organizace Post Bellum. Uvedená společnost se již několik let zabývá zaznamenáváním
vzpomínek pamětníků. Jejich databáze čítá již přes
9000 životních svědectví. Po půlroční práci se v pondělí
8. 4. 2019 ve Zlíně v hotelu Baltaci konala slavnostní
prezentace uvedeného projektu. Ačkoliv jsme měli
velký respekt z konkurence, střetli jsme se totiž se studenty gymnázií a jiných středních škol, řídili jsme
se myšlenkou Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Neměli
bychom připustit, aby nám naše obavy bránily jít za
svými nadějemi.“ A naše úsilí bylo vrchovatě oceněno! Obsadili jsme totiž všechna tři místa! Zvítězil
tým, který tvořila děvčata sedmého ročníku – Klára
Chytková, Tiziana Anna Ferro, Nikola Janíková
a Natálie Slámová. Holky zpracovaly vzpomínky sestry Václavy Dudové z Kongregace sester svatých Cyrila
a Metoděje. Druhé místo obsadili žáci sedmé třídy
– Eliška Suchánková, Jirka Čevela, Tadeáš Hájek,
Matěj Horka, Lukáš Králík, Dominik Malý, Šimon
Mergental, Viktor Talaš a Vojta Trávníček. Děti zprostředkovaly vzpomínky paní Boženy Zůbkové, která
během salašské tragédie přišla o otce, bratra a dalších
osm členů své rodiny. Velmi příjemné bylo rovněž
setkání s panem profesorem Antonínem Píšťkem, jednou z největších osobností československého letectví.
Na třetím místě se umístily žákyně osmé třídy Rozálie Ingrová a Karolína Burešová, které zpracovaly
ze vzpomínek pana profesora krásnou audioreportáž,
která byla náležitě oceněna.   
Dvě dvojice studentek Stojanova gymnázia Velehrad
natočily ve stejném projektu příběhy Marie Cigošové
ze Salaše a Františka Kolečkáře z Velehradu.
Jak budou vzpomínat
na Příběhy našich sousedů žáci 7. třídy?
V listopadu jsme se seznámili s paní Andrysovou, která
za námi došla s projektem Příběhy našich sousedů. Bylo
to všechno fajn. Nikča
Při natáčení jsme se bavili! Matěj
Začátek byl velmi složitý, ale nějak jsme ho dokončili.
Projekt byl úžasně proveden, proto se mi to tak líbilo.
Vojta
Celé natáčení bylo velmi záživné a směšné, ale taky
i těžké. Při stříhání a dělání na prezentaci jsme se docela
i mordovali a dopadlo to docela dobře. Jirka

si povyprávěli o jejich životě, sestru Václavu Dudovou
a paní Boženu Zůbkovou. Oba dva příběhy byly velmi
zajímavé, život sestry Václavy byl veselejší. Příběh paní
Zůbkové byl o něco silnější a smutnější, ale přesto jsme
si to náramně užili. Natálka
Akci jsem si velice užil, protože jsem poznal příběhy
jinačích pamětníků. Paní učitelky jsme prvně nervovali, ale potom jsme byli v klidu. Vůbec jsme nečekali,
že obsadíme první tři místa. Vyhráli jsme spoustu dobrých cen. Lukáš
Při natáčení jsme měli různé role, zvukař, kameraman,
reportér, střihači a při prezentaci vypravěči, ti, co pracovali na prezentaci, a prezentér. Šimon
Sedmá třída se zúčastnila soutěže „Příběhy našich sousedů“. Jeli jsme k sestře Václavě a paní Boženě Zůbkové.
Zpracovali jsme i jejich životopisy. Viktor
V 16:00 začal program. Soutěžilo 12 týmů, z toho byla
naše škola jediná základní. Nakonec jsme obsadili top
tři místa, z toho jsme my byli druzí. Tadeáš
Projekt Příběhy našich sousedů se mi moc líbil. Poznali
jsme spoustu nových lidí, dozvěděli se nové informace
a celý projekt byl prostě úžasný... jeli jsme na vyhlášení
do Zlína... Přijeli pamětníci, starostové obcí Velehrad,
Modrá a Salaš, naše paní ředitelka a někteří rodiče…
Dostali jsme různé dárky od sponzorů a batohy. Celá
akce skončila tím, že jsme měli občerstvení ve formě
rautu. Všem se nám celý projekt moc líbil. Eliška
...a zase o pár dnů později jsme jeli do Zlína. Tady jsme
předvedli svoji půlroční práci. Sedli jsme si na židle
a čekali, až se dostaneme na řadu. Když konečně na nás
přišlo, ukázali jsme polovinu naší práce. Zase jsme
napjatě čekali, pozorovali a v duchu hodnotili, jakou
máme šanci. Při vyhlašování jsme mysleli, že dostaneme infarkt. A když jsme s holkama viděly, že naše škola
obsadila 3. a 2. místo, doufaly jsme, že se umístíme
taky. A v tom řekl pan starosta Aleš Mergental, že první
místo získává ZŠ Velehrad s pamětnicí sestrou Václavou
Dudovou. V tu chvíli jsme myslely, že si dělají srandu,
protože jsme byly docela malý tým a navíc ze základní
školy. Ale musím říct, že takovou legraci, jakou jsme
zažily při natáčení, zažijete jen málokdy. Klárka
Jana Stránská, Romana Bartlová

Natáčení bylo hodně záživné. Užili jsme hodně srandy.
Celý projekt se mi hodně líbil. Dominik
V listopadu jsme se zapojili do projektu „Příběhy našich
sousedů“. Vyhledali jsme si pamětníky, s kterými jsme
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Stojanovo gymnázium
připravuje pomoc veřejnosti „BÝT JEDNO“

Ž

ivotní zkušenost nám říká,
že odmalička vyrůstáme uzavřeni v mentalitě směny: něco za
něco. Dítě dostane bonbon, když bude hodné. Žák
dostane jedničku, když se dobře naučí na písemku.
Student vysoké školy obdrží titul, když se poctivě a vytrvale připravuje na zkoušky. Zaměstnanec
dostane bonusy, když prokáže kvalitní práci. Tak by
se dalo pokračovat. Naneštěstí tato mentalita směny
prosakuje i do mezilidských vztahů. Tam pokládání
podmínek působí rušivě či brání skutečnému rozvoji
lidství. Ochota nezištně pomoci je tak vzácná proto,
že vyrůstá z mentality oběti: Jsem ochoten si pro tebe
umazat ruce. Mentalita směny a oběti jsou dva velké
protipóly, které stojí na dvou stranách pomyslného
kyvadla. Možná i proto v současné době roste potřeba
dobrovolnické služby.
Na Stojanově gymnáziu jsme si vědomi, že připravujeme na život nové spoluobčany, kteří budou
udávat směr a tempo společnosti. Proto jsme se rozhodli dát studentům zakusit chuť nezištné služby
a dobrovolnické pomoci. Konkrétně připravujeme
jeden říjnový sobotní den, kdy ochotní mladí lidé
z gymnázia doslova vyběhnou k lidem na Velehradě a v blízkých obcích a nabídnou své ruce, nohy,
zkrátka všechny své síly ke službě. Nemáme ambice působit nějak revolucionářsky. K tomu, aby mladí
lidé poznali, co přináší „život pro druhé“, stačí málo:
motyka či rýč do ruky, pracovní rukavice, prostor
k práci a především chuť jít do toho. Tímto směrem
se snažíme mladé lidi formovat a na onen říjnový den
je připravovat.
Ovšem motivovat k tomu dnešní mládež je úkol
náročný. Proto jsme chtěli, aby se k tomu mladí
motivovali navzájem. Z toho důvodu se na škole zformovala první skupinka dobrovolníků „předskokanů“,
kteří si vyzkoušeli, co to obnáší. Ve středu 1. května
strávilo pět našich studentů pár hodin v blízkosti koz
a hnoje, aby zajistili nutné kozí potřeby. Díky milému přijetí jedné rodiny, která se stará o malou kozí
společnost, se naši mladí pustili do práce, která pro
ně byla novou zkušeností. Někdo by čekal, že taková
práce mladé lidi odradí. Ve skutečnosti tomu bylo
právě naopak: čím víc, tím líp. Díky nadšení, které
z nich sálalo, nebylo možné je od takové práce odtrhnout. Bylo ještě i něco jiného, co z nich po několikahodinovém kontaktu se zvířectvem sálalo, ale o
tom netřeba psát. Když se po takové práci s domácími loučili, zanechali za sebou kus dobré práce a
mladistvého nadšení. Rozbuška byla na světě. Tato
pětice studentů poté vstoupila do všech tříd ve škole
a v radostném duchu předávali svoji zkušenost ostatním. Někteří hovořili o síle společenství, které se
během práce posílilo. Proto jsme si zmíněnou sobotu
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pojmenovali BÝT JEDNO. Společná činnost sjednocuje. Jiní hovořili o tom, že taková služba pro „cizí“
lidi je mnohem účinnější, než by byla stejná práce
doma pro „vlastní“. Ti, kteří se se svými zkušenostmi dělili s druhými, byli horliví tím, že se společně
dotkli jedné z nejdůležitějších hodnot pravé lidskosti
– ochoty nezištně pomoci. Sami pak zakusili, že ti
obdarovaní jsou právě oni.
V současné době se na gymnáziu vytvořila skupina
zájemců, kteří se chtějí říjnové soboty přímo účastnit. Rádi bychom jim poskytli tuto zkušenost s dobrovolnickou službou, a proto se obracíme na vás,
vážení spoluobčané. Naši mladí jsou připraveni
v 3-5 členných skupinkách přijít k vám a pomoci
vám s jakoukoli prací, která pro vás bude aktuální
v sobotu 12. října 2019. Práce na zahradě, na poli
i na dvorku, je to pravé, co můžeme nabídnout.
K tomu snad i trochu dobrého mladistvého ducha,
který se nezalekne námahy. Práce bude bez nároku
na odměnu. Svačinu si studenti přinesou svoji. Počítáme s časovým prostorem pro práce od 9.00 do 16.00
hodin. Na závěr celého dobrovolnického dne budete
pozváni do prostor gymnázia ke zhlédnutí večerního představení jednoho herce. Divadlo plánujeme
na 19.30 hodin. Jak práci nabídnout? Je třeba se přihlásit přes webové stránky www.sgv.cz. Tam také
naleznete další informace k přihlášení.
Těšíme se na společné dílo nezištné pomoci,
kde jak doufáme, budou obdarované obě strany.
Na viděnou v říjnu!
Za Stojanovo gymnázium
P. Radim Kuchař

červen 2019

Školství

Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

D

ům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště je
nedílnou součástí zájmového vzdělávání dětí
v naší obci Velehrad. Mnoho let zde působí celá řada
kroužků pro děti jak z mateřské, tak i ze základní
školy. Ve školním roce 2018/19 se děti setkávaly ve výtvarných kroužcích, sportovní gymnastice,
baletu či hře na kytaru. Zapojilo se více než 80 dětí.
Co se v průběhu roku naučily, jste mohli vidět na
Dnu dětí v Uh. Hradišti nebo na Květinovém dnu
v Turistickém centru Velehrad.
Školní rok končí, ale před námi jsou prázdniny,
kdy pořádáme příměstský tábor v ZŠ Velehrad, kde

V

jsou ještě poslední volná místa – více na www.ddmsikula.cz.
Milé děti, vážení rodiče, máme pro vás již nyní
připravenou nabídku kroužků na příští rok, kterou
najdete na našich webových stránkách. Tak neodkládejte elektronický zápis, protože zájem je tradičně
velký.
Přeji vám krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody
a klidu a těším se na vás opět v novém školním roce
2019/2020.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH

Pobočka ZUŠ Uherské Hradiště
na Velehradě

prostorech Stojanova gymnázia Velehrad, kterému tímto děkujeme za jejich poskytování, sídlí
už několikátým rokem pobočka Základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Zvyšující se zájem
o výuku na ZUŠce a jejich pobočkách můžeme vidět
na počtu dětí, které se zúčastnily nedávných talentových zkoušek. Úsilí žáků a jejich rok od roku zvyšující se úroveň můžeme pak ocenit při koncertech, kde
prezentují své dovednosti a snaží se upoutat vděčné
obecenstvo a připravit jim nezapomenutelný zážitek.
Právě v úterý 4. června 2019 jsme mohli vidět jejich
úspěchy na závěrečném koncertu letošního školního

roku. Skladby od renesančních autorů až po současné zazněli v nádherném a také inspirujícím Zimním
sále SGV. Velké poděkování za krásný zážitek proto
patří učitelům Jakubu Mackovi, Lence Malíkové,
Marku Ovčáčíkovi a Drahomíře Stránské za přípravu a trpělivé vedení všech žáků po celý školní rok.
Na závěr nezbývá než popřát nejenom současným
ale i novým žákům a učitelům, aby si o prázdninách
odpočinuli a s novým elánem šli do nového školního
roku.
Mgr. Jakub Macek
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Farnost Velehrad
Vážení velehraďané,
vše dobré každému z vás
a i ostatním v obcích (Modrá,
Tupesy, Salaš) farnosti Velehrad.
Stále jistě mnozí nosíte v mysli
úžasný projev vděčnosti projevený zástupci všech obcí farnosti
v bazilice při mši 27. ledna knězi
P. Přádkovi. Dovršil zde velké
dílo a byl nyní generálem řádu
jezuitů v Římě poslán na další
místo sloužit Bohu, církvi a všem lidem.
Po 16 letech je pak připojen další článek k řetízku dlouhé řady jezuitů, zdejších duchovních správců (R. Vašíček – roku 1950 a pak 1968; J. Hladiš;
od února 1990; S. Peroutka od r. 1996) – a mnoha
kaplanů (Altrichter, Brázdil, Ježík, Vojtěch, Weichsel... a nezapomenutelný zákristián, náš řeholní bratr
Václav Malý).

Dovolte, abych se představil

Pocházím ze Zlína, ačkoliv naše příjmení má kořeny ve Vsetíně. Náš dědeček ve 20tých letech zakotvil
s firmou „malíř-natěrač-autolakýrník“ v Baťou budovaném městě a zde založil rodinu, v níž bylo pět dětí,
ale nakonec kolem roku 1935 též 12 tovaryšů+učňů.
Náš táta Josef byl třetí a oženil se s Annou roku 1953.
Rostli jsme jako čtyři sourozenci: druhorozená
sestra zemřela v 25 letech, třetí sourozenec je veřejně
známý Jiří a nejmladší Václav je též kněz, salesián,
nyní v Pardubicích. Cítíme se kvůli kořenům jako
Valaši (mamka pochází od Valašských Klobouk),
měli jsme tedy vždy blíže k Hostýnu. Ale záhy,
již v 17 letech jsem přilnul k Velehradu: dospívání
a zamilovanost jsem svěřoval dopisům – do kláštera
sestře Damiáně; vůbec, sestrám svatých CM děkuji
za mnoho.
Přípravu na své povolání po ZDŠ v tehdejším
Gottwaldově jsem začal v Hodoníně, učební obor
elektroinstalatér; po dvou letech jsem přešel na elektroprůmyslovku do Brna a 1976 maturoval. Po vojně
roku 79 jsem tajně vstoupil k jezuitům zde nedaleko
na bílovické faře (můj duchovní vůdce P. Lapšanský
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tam byl kaplanem). Od roku 1980 jsem studoval teologii a 1985 byl v Olomouci vysvěcen na kněze.
Působil jsem v Přerově, Lidečku a až roku 1992
jsem mohl odtajnit své jezuitství a byl jsem poslán
do Kolína (zde jsem provázel též Jožku Horehledě)
a odtud jsem dojížděl do Prahy (spirituál a katecheta
v tamním arcibiskupském gymnáziu na nám. Míru).
Školní rok 1994/95 jsem byl na zkušené v Římě
a dalších městech Itálie; potom osm měsíců v Polsku a od roku 1996 novicmistrem v našem noviciátě
v Kolíně. Ten jsme pak přenesli do Ružomberka
jako noviciát československý. Léta 2004-16 působení
v Praze v naší rezidenci a kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Byl jsem tam poslán po spolubratru Přádkovi, který rok před tím z Prahy šel na Velehrad. Roky
2016-18 bylo působení v Brně, v našem studentském
kostele. Pak čtyři měsíce na Hostýně... a od prvního
února 2019 přišla změna zde: Petr Přádka je povolán
znovu do Prahy a tak ho musel někdo na Velehradě
zastoupit...
Vždy jsme měli doma blízko k druhým lidem,
mohli jsme se sourozenci prožít pár let ve skautu
(1968-71) a církev pro nás byla vždy radostným
a duchaplným prostředím. Přesto jsem ke kněžství
dozrál až ve třiceti letech.
Jistě je známá skutečnost, že jezuité na Velehradě
působí od roku 1880. Naším posláním je křesťanská
výchova mladých i dospělých, budování duchovních
center a rozvíjení vztahů mezi církevní a obecní správou, pomoc k pokoji a spolupráci mezi spoluobčany;
mimo jiné podporou životodárných tradic.
Těším se na život s vámi v tomto krásném podchřibském, slováckém regionu. Tak jako víno zraje v tichu
hlubokých sklepů, tak kultura celé naší země vyrůstá
z ticha a hloubky dějin zažehnutých cyrilometodějským Veligradem.
První dny července jsou v obci velmi rušné – poutní místo přitáhne desetitisíce lidí. Měli by zde načerpat posilu pro svá srdce, mysl a vůbec pro svůj život.
Budu poprvé aktivně účasten těchto dní a tak i vám
přeji trpělivost a dobropřejnost všem příchozím. Snad
tyto slavnosti bratří věrozvěstů přinášejí obohacení
i celému Velehradu i okolním obcím.
Josef Čunek

Kultura

červen 2019

V

Co se děje v poutním areálu
na Velehradě

ážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění na poutním
místě. Proto rekapitulujeme aktivity, které ve velehradském poutním areálu proběhly během uplynulého půlroku.
Zimní sezóna přeje různým besedám, a tak
i na Velehradě jsme jich několik uspořádali. Hojně
navštívenou akcí bylo setkání s astronomem Jiřím
Grygarem. Beseda s ním následovala po projekci

nového dokumentárního filmu, který zachycuje životaběh tohoto moudrého muže. Další akce měla rozhlasový charakter. Z Bratislavy na Velehrad dorazila
redaktorka Taťána Kusá, která prezentovala rozhlasové zpracování životopisů sv. Cyrila a Metoděje.
Inspirací pro toto pozvání nám bylo i letošní výročí
1150 let od úmrtí mladšího ze soluňských bratří.
To jsme si ostatně připomenuli i při Zimní pouti.
Znovu si ho připomeneme při instalaci nových soch
u vchodu do poutního areálu, a také při mimořádném koncertu Musica Cordis (Hudbou k srdci), který
se v bazilice uskuteční v sobotu 6. července.
Cyklus besed nazvaný Cesty za hodnotami pokračoval setkáním se spisovatelem i právníkem Josefem
Holcmanem a sochařem Otmarem Olivou. Bylo to

v pořadí už páté besedování s osobnostmi Slovácka a
v příštím roce bychom na ně rádi navázali. I svým rozsahem mimořádnou besední akcí byla debata o otázkách životního prostředí inspirovaná papežskou

encyklikou Laudato si. Zúčastnili se jí přírodovědci,
ekologové i lesní hospodáři. Za všechny zmíněné
jmenujme například někdejšího ministra životního

prostřední a dnes předsedu Českého svazu ochránců
přírody Libora Ambrozka nebo biologa Pavla Nováčka z olomoucké univerzity.
Přes zimu pokračoval i velehradský seminář
duchovních filmů, na kterém jsme přivítali našeho
kmenového lektora filmologa Vladimíra Suchánka
a dále filmového sběratele Vítězslava Tichého a filmového historika Tomáše Hálu z Národního filmového
archivu. Promítnuty byly slovenský film Drak sa vracia (1967), český film Králící ve vysoké trávě (1961)
a bulharský film Kozí roh (1972). Všechny projekce
byly opatřeny lektorským úvodem a navázala na ně
moderovaná beseda s pozvaným hostem. Na podzim
bychom rádi promítli sérii filmů režiséra Rudolfa
Adlera včetně jeho nového dokumentu o znojemském podzemí. Těšit se můžeme také na projekci
celovečerního filmu o papeži Františkovi a estetickým zážitkem by měla být projekce legendárního
animovaného snímku Krysař (1985). Zmíněné besední a filmové akce se konaly v Sálu kardinála T. Špidlíka SJ. Tam proběhlo i tradiční „postní“ divadelní
představení uspořádané Maticí velehradskou. Letos

s titulem ELIŠKA, což byla inscenace o milosrdenství, mozolech a bezedném srdci řeholnice Elišky
Pretschnerové OSF. Byli jsme svědky působivého
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ztvárnění životního příběhu nevšední ženy v podání
mladého divadelního kolektivu.
V březnu byl Velehrad svědkem nočního modlitebního procesí za ochranu tradiční rodiny a od jara
se opět v poutním areálu nepravidelně konají poutě
moravských děkanátů s obdobným úmyslem. Zapomenout bychom neměli ani na Chorální oficium
doby postní, které na Velehrad přilákalo příznivce
gregoriánských chorálů. Proběhl též farní ples, postní
duchovní obnova, křížová cesta Velehradem i Noc
kostelů. V bazilice se také setkaly a zazpívaly scholy
ze Střelic u Brna a Konice na Hané. Letos si připomínáme nedožitých sto let od narození kardinála
Tomáše Špidlíka SJ, jehož odkaz jsme uctili již tra-

diční poutí. Mši svatou v bazilice doprovodil krásným
zpěvem řeckokatolický sbor z Vranova nad Topľou.
Podruhé na Velehradě proběhla pouť křesťanských
médií.

Už po třetí jsme se zapojili do programu Dnů
slovanské kultury. V rámci nich na poutním místě

proběhla přednáška Tváře Ukrajiny a prezentace
památných ilustrovaných biblí z Ukrajiny a Bulharska. Ty jsou do konce srpna k vidění v expozici Bible
pro malé i velké, kde během cyrilometodějských slavností bude probíhat též tradiční přepisování bible do
podoby nového velehradského rukopisu. Hlavní červencové poutní Dny lidí dobré vůle opět nabídnou
pestrou škálu aktivit. Na ně 7. července naváže Malá
pouť nejen duchovním obsahem, ale také možností
navštívit přednášku historika Michala Pehra s tématem: Velehrad v dějinách politického katolicismu.
V červenci se na Velehradě opět sejdou desítky rodin
v rámci akce Manželská setkání.
V srpnu bude poutní místo inspiračním prostorem
pro účastníky kurzu krajinomalby, který vyvrcholí
veřejnou vernisáží v ambitech u kaple Cyrilky. Tento
kurz se v neděli 11. srpna propojí i s novou akcí
Velehrad poezie, což bude setkání a recitace regionálních básníků na historické zahradě velehradského
kláštera. Po třech letech nás čeká kurz psaní ikon
a ke konci srpna také oblíbený mezižánrový hudební
festival Šroubek. Pro příznivce klasické hudby jsou
pak určeny varhanní koncerty, které se od května
do října konají ve velehradské bazilice. Především
pro členy Matice velehradské je pak určen poutní
den 15. srpna. Na ten však jistě rády dorazí i děti,
na které čeká herní odpoledne v klášterní zahradě.
Z poutí bychom neměli opomenout tzv. hvězdicovou pouť, která vyvrcholí setkáním pěších poutníků
24. srpna. Letos tuto již tradiční pouť doplní česko-slovenský proud poutníků, který bude na Velehrad
směřovat ze slovenského poutního místa Skalka
u Trenčína. V září bude Velehrad hostit konferenci
křesťanských podnikatelů a chystáme také besedu
o misiích.
Tolik tedy naše plány do blízké budoucnosti.
Plakátky velehradských akcí najdete na obvyklých
vývěsních místech. Pokud si přejete dostávat zhruba
jednou za měsíc e-mailový přehled o velehradských
akcích, stačí napsat žádost na e-mail: info@velehradinfo.cz
PhDr. Petr Slinták
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Ať je léto horké či deštivé,
číst se dá vždycky

T

ěšíte se na letní koupání a tetelící se vzduch chlazený kopcem zmrzliny ve vaší ruce? Nebo doufáte, že se vrátí vlna chladivých dešťů z tohoto května?
Ať tak nebo tak, číst můžete vždycky!
Jsme rádi, že se k nám chodíte zásobit knížkami na prázdniny. Letos nemusíte všechno stihnout
v červnu. Knihovna bude otevřená i o prázdninách
v omezeném režimu. Vyhlašujeme taky několik letních aktivit a soutěží - přehled najdete na konci
článku. Od září zvažujeme rozšíření provozní doby.
Na jaře jsme do knihovny přijali posilu – Evu Kapitánovou. Spolu jsme se mohly pustit do dlouho plánované reorganizace knihovny. Postupně vytváříme
oddělenou dospělou sekci a dětský koutek vybavený
nízkými regály a křeslem na čtení.
Opět po několika letech nám metodičky z hradišťské Knihovny BBB provětraly regály a vyřadily
na 400 starých knih, které si již roky nikdo nepůjčil.
Uvolnilo se tak místo pro nové lákavé tituly. Chceme
posílit hlavně nabídku dětských a teenagerských knížek a zvažujeme pravidelně odebírat dětské časopisy.
Díky zastupitelstvu obce, které zvedlo rozpočet
na knihy, můžeme nakupovat kvalitní a moderní
knížky. Kdo do knihovny chodíte, tak víte, že se snažím nakupovat knížky, o které si říkáte a které vás
baví. Z dětské literatury tituly od Davida Walliamse,
kompletní sérii Malého Poseroutky atd. Pro dospělé třeba Fredrika Backmana, Patrika Hartla nebo
Hanu Mornštajnovou. Využíváme taky výměnný fond
Knihovny BBB, kam pravidelně jezdím půjčovat třeba
detektivky (Nesbo, Mankell) nebo historické romány.
V červnu taky po pěti letech proběhla velká revize (kontrola) všech 4.000 titulů, které v knihovně
máme.
Samozřejmě – knihovna není jen o půjčování knih.
Je to místo setkávání a sdílení zážitků.
Rušno bylo hlavně v březnu – měsíci čtenářů.
Na jeden den patřila knihovna dětem a učitelkám
z Mateřské školy Velehrad. Přivítali je knihovní
skřítci. Ještě, že přišla opravdu celá školka! Protože

děti měly hromadu práce poskládat rozházené obrázky z knížek a dát do pořádku všechno, co skřítek Pepa
rozházel. Díky a zase někdy přijďte skřítky pozdravit.
O týden později přišli školáci ze 4. třídy ZŠ Velehrad. Hravě zvládli všechny důležitté knihovnické
dovednosti a vyluštili celou tajenku vedoucí za pokladem. Jste dobří! Právě čtvrťačky patří mezi pravidelné čtenářky a jsem za to moc ráda!

Světový den knihy jsme oslavili besedou
a workshopem s Jiřím Walkerem Procházkou. Na své
si přišli všichni milovníci komiksů, sci-fi a fantasy.
Pan Procházka píše knížky těchto žánrů, spolupracuje s dalšími spisovateli i filmaři a pohybuje se v této
brandži už spoustu let. Jak hodnotili někteří mladší čtenáři - „konečně jsme si o tom mohli pořádně
s někým pokecat“.
Pan Procházka byl taky nadšený z dopolední besedy s žáky základní školy (kterou pořádala knihovna
se ZŠ) a moc zdraví žáky, učitele i účastníky večerní besedy. Navíc obohatil nabídku knihovny např.
o japonské mangy.

V dubnu vždy u příležitosti Dne Země pořádám
v knihovně tradiční besedu a ochutnávky z planých
rostlin. Letos jsem připravila ukázky zeleného občerstvení v rámci velikonočního jarmarku na TC Velehrad, atmosféra byla výborná.
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Bližší informace najdete na stránkách knihovny,
obecním facebooku nebo na obecní vývěsce.
Fotky budou oceněny a vystaveny v prostorách
knihovny. Z vašich fotek a videí bychom rádi uspořádali na podzim Cestovatelský večer. A svým hlasováním můžete utvářet nabídku knihovny k obrazu
svému a ovlivnit výběr nákupu nových knih.
Jsou možné změny nebo doplnění akcí, sledujte prosím web - www.velehrad.knihovna.cz

Hry pro děti s Jiřím Sadilou

Tématu bylin a „jedlých plevelů“ jsme se věnovali
i na vycházce do okolí Velehradu v neděli 9. června. Vedl nás botanik znojemského muzea Radomír
Němec, který nedávno vydal knížku Divoký zelinář.
Samozřejmě ji najdete v nabídce naší knihovny.
Také letos jsme přivítali nové čtenáře na slavnostním ceremoniálu „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
A to 13. června v Archeoskanzenu Modrá. Věřím,
že se budem v knihovně rádi setkávat.
Velehradská knihovna pro vás vyhlašuje na prázdniny několik aktivit – nebojte se zapojit:
1. Fotosoutěž: S knížkou na prázdniny
2. Hlasování: Moje TOP knížka letošního léta
3. Můj prázdninový deník – fotografie nebo videa

Přeji Vám za náš knihovnický miniteam a knihovní
skřítky nádherné léto!
A jak jinak než na viděnou v knihovně.
Veronika Mergentalová

Otvírací doba knihovny
o prázdninách
čtvrtek 11. 7. • 16 - 18 hodin
čtvrtek 18. 7. • 16 – 18 hodin
čtvrtek 25. 7. • 16 – 18 hodin
čtvrtek 1. 8. • 16 – 18 hodin
www.velehrad.knihovna.cz
knihovna.velehrad@seznam.cz

Setkání „sedmdesátníků” spolu s jejich učiteli
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Turistické centrum Velehrad

L

etošní rok, rok 2019, nám začal pozvolna v očekávání, co přinese nového. Nejen že dlouholetá
pracovnice Turistického centra Veronika Maňásková
– Daňková, očekávala svůj první přírůstek do rodiny, ale v TC bylo rušno i co se týče výběru nových
spolupracovníků. A tak při odchodu na zaslouženou
mateřskou dovolenou Veroniky Maňáskové – Daňkové a ke stávajícímu správci Jiřímu Poláškovi a galeristce Kateřině Benkové se nově přidali Marina Tkačenko jako galeristka a Tomáš Horváth jako kulturní
manažer. Postupně se tak nový kolektiv zapracovával
a stmeloval při řešení prvních akcí, které pořádal.

Jednalo se především o dubnovou výstavu fotografií pana Květoslava Fryštáka ze Starého Města
s názvem „Krása na dosah“, kde se staroměstský
autor na svých fotografiích snažil zachytit zejména
ptactvo, ještěrky ale i květiny, které můžeme vidět
za hranicemi našich obcí a měst a které jsme někteří
pamětníci měli možnost jako děti vídat všude kolem
nás. A tak při této výstavě navštěvovaly naše Turistické centrum zejména školy a školky, kde nebylo
výjimkou, že pedagogové doprovázející žáky přímo
na výstavě prováděli odborný výklad odkazující na
vystavené fotografie a občas i některého žáka vyzkoušeli ze získaných vědomostí.

V dubnu jsme taktéž organizovali tradiční „Velikonoční jarmark“, který opět proběhl ve společenském
sále Turistického centra. Při řadě vystoupení místních
zájmových kroužků jsme tak měli možnost vidět
pokroky malých umělců, kteří nám zpívali, tančili
a recitovali. Rodiče, kteří se na své děti přišli na jarmark podívat, tak vytvořili příjemnou diváckou kulisu, která se později přeměnila v kupující návštěvníky
a tak stánkaři, jež na prodejním jarmarku vystavovali,

se museli při prodeji pořádně otáčet, aby uspokojili
všechny zájemce o své zboží.

Kdo v polovině května viděl před Turistickým centrem hasičské vozy, možná mohl nabít dojmu, že tady
hoří... opak byl ale pravdou. Naši velehradští hasiči
dostali nové hasičské vozidlo, které jsme za účasti
široké i hasičské veřejnosti měli možnost před TC
pokřtít a představit veřejnosti. A tak malí, velcí, kluci
a holky, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové,
ti všichni měli možnost nahlédnout do nově darovaného záchranného auta a mohli se na vlastní oči přesvědčit, jak to vlastně vypadá uvnitř, kde je to běžně
všem skryto. Obec připravila pro návštěvníky této
události dostatek občerstvení a tak se degustovalo,
pojídalo a hlavně dobře bavilo do večerních hodin.

25. května jsme na TC přivítali v rámci Bulharsko
Ukrajinské kultury umělce, syna paní Anastazie
Rak, pana Volodimira Raka, který za svou maminku
přivezl na malou výstavu obrazy malované na skle.
Na Ukrajině (většinou v její západní části) je spousta
výtvarníků, kde právě obrazy paní A. Rak patří mezi
unikátní umění, které čerpá z ukrajinského folklóru.
Výstavu těchto obrazů malovaných na skle je možné
v TC shlédnout do poloviny července.
V květnu jsme na TC uspořádali i historicky první
posezení se zástupci spolků, které působí na území
Velehradu. Debatovali jsme jak o jejich činnostech,
tak především o jejich plánech do budoucna, které by
mohly přispět ke společenskému a kulturnímu vyžití
občanů na Velehradě.
Trošku netradičně, začátkem června, noví pracovníci TC zorganizovali „Květinový den“. Akci,
kdy do výstavních prostor prvního patra TC pozvali
květinářky, cukrářky, prodejce kaktusů apod., kteří
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veřejnosti představili své květinové výrobky a výpěstky. Děti ze ZUŠ, tanečního kroužku Tweet ze Starého
Města a DDM Šikula pak svou přítomností obohatili program dne. Některé děti po svém vystoupení
usedly ke stolům a na připravených workshopech
popustili uzdu své fantazii a vyráběly pod dohledem
zkušených tvůrců různé květinové doplňky, vyšívaná
přáníčka atp.
V prvním pololetí tohoto roku jsme na TC měli
i několik besed a přednášek, kde asi nejzajímavější
besedy byly na téma využití sluneční energie a jak
se správně pojistit na svou dovolenou. A to už jak
v zahraničí, ale i v tuzemsku. Stále je totiž hodně
těch, kteří podceňují případný úraz, jenž by se jim
v průběhu dovolené mohl přihodit, a spoléhají pouze
na své zákonné zdravotní pojištění, které jim ale
neskýtá možnosti dodatečného připojištění.
Na další pololetí tohoto roku má nový kolektiv
spoustu plánů, k nimž i vy můžete svým námětem

přispět a třeba i váš podnět způsobí realizaci akce,
o které se bude na Velehradě povídat ještě dlouho po
skončení vámi navrhnutého nápadu. V brzké době se
můžete těšit třeba na vernisáž tzv. svatebních fotografií hned několika fotografů, kteří vám své fotografie
představí ve výstavních prostorách prvního patra TC
přibližně koncem července. Tak neváhejte a sledujte
dění na TC buď na internetových stránkách obce,
případně na facebookových stránkách Turistického
centra, nebo na plakátech, které se pravidelně před
každou akcí objevují na plakátovacích plochách.
Na připravovaných akcích se na Vás těší kolektiv
Turistického centra na Velehradě

Pozvání na letní akce
(nejen) do skanzenu Modrá

22. 6.

Noc slunce a ohně – historický festival řemesel – Archeoskanzen Modrá

23. 6.

Slavnost Sv. Jana – Kostelík Sv. Jana

29.6. – 30.6.
5. 7.
16. 7.

Modřanský večer lidí dobré vůle
– benefiční večer s Lončáky, ženským pěveckým sborem a cimbálovou muzikou Hlaholica
– hřiště Modrá
Bylinkové dny – Živá voda Modrá

2. 8.

Tajuplný život želv – Živá voda Modrá

9. 8.

Folk-folklórní večer – Radim Zenkl & Europick – Archeoskanzen Modrá

10. – 11. 8.
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Rybářské závody – rybník Konventní + Žabinec

Veligrad – historický festival – Archeoskanzen Modrá

11. 8.

Vodní pólo – přátelské utkání – Živá voda Modrá

24. 8.

Den medu a medoviny – Archeoskanzen Modrá

24. 8.

Naostro – divadlo – komedie – Archeoskanzen Modrá

14. 9.

Modřanské vinobraní – 23. ročník - Obec Modrá

červen 2019

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vincentinum – péče o kvalitu života klientů
Milí čtenáři velehradského zpravodaje,
velkým tématem při poskytování sociální služby
Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum se v posledních letech stala snaha
o zvýšení kvality života klientů a nastavení postupů,
jak zvýšení kvality života dosáhnout. Péče o obyvatele našeho domova je nasměrována k zajištění služeb,
které lépe odpovídají životu lidí v běžné společnosti.
Pro klienty, kteří potřebují vysokou míru podpory
a pomoci druhé osoby nabízíme pobyt v bezbariérovém prostředí, jedno nebo dvoulůžkové pokoje
vybavené již vesměs polohovacími lůžky, koupelnu s vanou s pohodlným vstupem i pro vozíčkáře
a mnoho jiných zlepšení a vymožeností. Každý
postižený má „svého“ klíčového pracovníka, který
se stará o to, aby potřeby jeho každodenního života
byly uspokojeny. A pracovník na to není sám. Pomáhají mu jeho kolegové v týmu, zdravotní a sociální
pracovníci, vedení domova. Každý klient má svůj
individuální plán, ve kterém je jasně stanoveno, jaké
potřeby klient má, jaké cíle (malé i velké) by chtěl
dosáhnout. Někdy je to třeba jen přítomnost někoho
z rodiny, možnost zúčastnit se nějaké kulturní akce
nebo jen tak si popovídat.
Někteří klienti domova, kteří potřebují jen nízkou
nebo střední míru podpory se připravují na přechod
do chráněného bydlení. Je to bydlení komunitního
typu, to znamená v domech nebo bytech, stejných,
ve kterých bydlí běžní občané. Rozdíl je jen v tom, že
v tomto typu bydlení nejsou jeho obyvatelé na všechno sami, ale vždy jim pomáhají pracovníci ve všech
činnostech péče o sebe a o domácnost, při kterých
podporu potřebují.
Tito lidé s podporou klíčových pracovníků i aktivizačních pracovníků se učí již nyní, jak se starat
o svou domácnost – vaří, perou, žehlí, nakupují,
uklízejí, cestují. U jiných je potřeba zlepšovat péči
o svůj zevnějšek a hygienické návyky. Někteří se učí

připravovat si léky a vyřizovat si své osobní záležitosti. Všichni se také učí samostatně se rozhodovat, což
pro většinu z nich je asi to nejtěžší.
Součástí života obyvatel domova je i setkávání
se s občany při příležitosti různých společenských,
kulturních nebo sportovních činností a akcí. Jezdí
do divadla, navštěvují aquapark, účastní se akcí
v archeoskanzenu na Modré. Jednou z nejvýznamnějších takových akcí je pouť na Velehradě a doprovodné akce, zejména Setkání vozíčkářů nebo koncert
lidí dobré vůle. Jako každý rok, i letos se všichni těší
na setkání a na to, že se jako vždy všechno vydaří.
Lenka Lesová, DiS sociální pracovnice
Foto Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
Milí spoluobčané,
léto nám klepe na dveře a my jej všichni už netrpělivě vyhlížíme. Přesto máme za sebou hezký půlrok,
který třeba v lednu přinesl některým našim klientům
radost v podobě pololetního vysvědčení ze školy
Euroinstitutu, který naši vybraní klienti navštěvují.
Únor se nám nesl ve znamení sněhu, proto jsme
byli rádi, když jsme mohli vyhlásit klání o nejhezčí
sněhovou sochu, do kterého se zapojilo celé zařízení
– klienti i zaměstnanci. V březnu vyjeli někteří naši
klienti na turnaj v kuželkách do Šternberku s iniciátorem těchto akcí panem Rychlíkem, kde jsou naši
klienti již stálými účastníky a proběhl i turnaj v ping
pongu. Březen byl pro nás také plesový, kde nám
zahrál výborný DJ pan Kura a klienti si užili skvělé
plesové odpoledne. Duben byl přípravou na Veli-

konoce, tak i u nás to vypadalo podobně jako
ve vašich domácnostech – peklo se, zdobilo se, šlahalo se, výskalo se, jak se na svátky jara patří. Druhé
kolo turnaje v ping pongu se konalo v květnu, kdy
nás navštívili ping pongové týmy z jiných domovů
a proběhl sice napínavý souboj, ale zároveň to byla
skvělá příležitost, jak se setkat s kamarády. V květnu
jsme také postavili i pokáceli májku, která každý
květen zdobí naši zahradu. Zkrátka a dobře, v našem
zařízení se stále něco děje. V nadcházejícím období
plánujeme další akce a o ně se s vámi rádi podělíme
v některém z dalších příspěvků zpravodaje.
Přejeme vám všem příjemně strávené chvíle
a co nejčastěji ve společnosti lidí dobré vůle.
Mgr. Markéta Kuchařová,
vedoucí domova

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA sv. HEDVIKY
á

Charita Uherské Hradiště by Vás ráda touto cestou informovala o vzniku nové sociální služby,
která zajišťuje pomoc v sociální péči všem občanům, kteří v domácím prostředí pečují své blízké
a v této péči potřebují zastoupit nebo si od péče odpočinout.

Ptáte se, co zajišťujeme?

•podporu a pomoc
•odlehčení v každodenní sociální péči
•časový prostor nejen na odpočinek, ale i k vyřízení si osobních záležitostí,
např. na úřadech, návštěva lékaře apod.
Komu?
•občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo tělesného postižení od 19 let do vysokého seniorského věku
•služba nemůže být ovšem poskytována soběstačným lidem a nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči
Kde?
•působíme v rámci okresu Uherské Hradiště
Tuto sociální péči zajištují kvalifikovaní pracovníci
Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky zřízené Charitou Uherské Hradiště.
Bližší informace o možnostech a rozsahu tohoto druhu péče Vám sdělí vedoucí nebo sociální pracovník
na tel. číslech 723 702 153 nebo 731 680 347 nebo webových stránkách Charity Uherské Hradiště.
Pěvně věříme, že s péči budete spokojeni a rádi využijete nabízených možností.
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Spolky
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Český svaz včelařů

Č

eský svaz včelařů (ČSV) je spolek sdružující
většinu včelařů v České republice. Od založení
Českého včelařského spolku v roce 1872 vzrostl počet
členů na 51 000, což ze svazu dělá spolek s jednou
z největších členských základen v ČR. Dnes tvoří
ČSV 1099 základních organizací, 77 okresních výborů
a přibližně 602 000 včelstev.
V českých zemích bylo včelařství jako hospodářská činnost provozováno od 12. století, před tím byl
med vybírán brtníky včelám volně žijícím v kmenech
stromů. V 17. století byla do Čech z Uher dovezena
první košnice, v roce 1785 bylo v Čechách spočteno
celkem takřka 40 000 včelstev. Do místních organizací se ovšem včelaři sdružovali až v polovině 19. století
– poprvé roku 1864 v Chrudimi. O rok později byl
zkonstruován první medomet Františkem Hruškou.
Samotná zemská organizace vznikla nejprve roku
1872 v Čechách a až o 20 let později na Moravě.
Tehdy se svaz jmenoval Zemské ústředí včelařských
spolků.
Obec Velehrad je součástí Základní Organizace

včelařů (Z.O.) Uherské Hradiště, která vznikla 28.
dubna 1907. Organizace se rozkládá na katastrech
obcí: Jarošov, Kunovice, Mařatice, Míkovice, Modrá,
Podolí, Popovice, Sady, Salaš, Staré Město, Uherské
Hradiště, Velehrad a Vésky. V současné době sdružuje 134 řádných včelařů, 2 včelařské kroužky a 12
včelařů registrovaných. Včelaři obhospodařují 188
stanovišť a 1539 včelstev.
V obci Velehrad je 9 aktivních včelařů kteří obhospodařují 9 stanovišť a 61 včelstev.
Kontaktní adresy:
Předseda Z. O.
Josef Trefilík, Vl. Vaculky 1013, Uherské Hradiště
tel: 777 551 198 | jt.velmed@seznam.cz
Jednatel Z. O.
Karel Zelinka, Popovice142
tel: 608 416 046 | k.zelinka@seznam.cz
Odkazy: www.vcelariuh.cz | www.vcelarstvi.cz
www.medzpopovic.cz

Slavnostní předání cisternové automobilové stříkačky
Sboru dobrovolných hasičů Velehrad
- dar HZS ČR Zlínského kraje
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Tělovýchovná jednota
Vážení spoluobčané!
Dovoluji si Vás informovat o dění v tělovýchovné
jednotě na Velehradě. V uplynulém období probíhala
činnost jednotlivých oddílů dle jejich plánu sportovní
činnosti. Oddíly, které mají ve své náplni nesoutěžní
činnost využívaly prostory v tělocvičně základní školy.
Byl to především oddíl cvičení rodičů s dětmi pod
vedením manželů Jany a Kamila Březinových. Dále
plně využíval tyto prostory i oddíl volejbalu a nohejbalu. V neposlední řadě taktéž oddíl basketbalu.
Z oddílů, které využívají tělocvičnu ZŠ k soutěžním klání patří především oddíl stolního tenisu, který
pod vedením Libora Machaly hraje ve dvou soutěžích
a taktéž v žákovských turnajích. Podrobnou zprávu o dění v oddíle stolního tenisu předkládá Lukáš
Vaněk v samostatné zprávě.
Oddíl šachů ukončil svoji soutěžní činnost v průběhu měsíce března a pod vedením Petra Hanáčka
se umístnil uprostřed tabulky regionálního přeboru.
V průběhu měsíce dubna proběhla valná hromada
TJ Velehrad, na které byly schváleny změny ve výboru TJ. Po dlouholeté činnosti odstoupil z funkce člena
výboru pan Petr Brabec a taktéž na vlastní žádost
opustila řady ve výboru i paní Jana Březinová. Novými členy výboru se staly Kamila Kreslová a Lukáš
Vaněk. Oběma odstupujícím členům výboru patří
velké poděkování za jejich dlouholetou činnost v TJ
Velehrad.
Oddíl kopané zahájil soutěžní klání v průběhu
měsíce dubna. Oddíl žáků pokračuje pod vedením
Martina Vašičky. Oddíl mužů nadále vede po tre-
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Adam Salinger a Michal Matějka ukončili v červnu
svou aktivní fotbalovou kariéru

nérské stránce pan Zdeněk Sonntag. V době, kdy
vzniká tato informace zbývá odehrát ještě dva soutěžní zápasy, ve kterých je možno uhájit pátou pozici
z podzimní části soutěže. Věříme, že mužstvo bude
pokračovat v dosavadních dobrých výkonech a tohoto
cíle dosáhne.
Závěrem mé informace chci poděkovat všem dobrovolným pomocníkům, bez kterých by celá činnost
nefungovala tak jako doposud.
Dále patří dík za dosavadní podporu a spolupráci
s vedením naší obce. Blíží se období prázdnin a dovolených a tak Vám všem přeji příjemné prožití období
volna a těším se na další spolupráci v druhém pololetí
tohoto roku.
Za výbor TJ Velehrad,
Jiří Nevařil předseda TJ

Sport

červen 2019

Fotbalové družstvo žáků TJ Velehrad

Sportovní střelci z Velehradu

V

elehradští členové sportovního střeleckého klubu
Kunovice bodovali na XXI. ročníku mistrovství
České republiky ve střeleckém víceboji mládeže
v rekreačním středisku Krásné pole u Dětřichova.
Družstvo do dvanácti let s Radkem Pelikánem
si vystřílelo stříbrné medaile.
V kategorii starších žáků získalo družstvo s Helenou Jurkasovou bronzové medaile.
V dorostenecké soutěži zvítězilo družstvo s Petrem
Pelikánem. V soutěži jednotlivců získal Petr Pelikán
druhé místo.
Jiří Jurásek
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Stolní tenis 2018/2019

O

ddíl stolního tenisu v uplynulé sezoně nastupoval do soutěže se dvěma družstvy. První družstvo
„Velehrad A“, pod vedením Libora Machaly, mělo po
předchozím postupu do 1. třídy regionálního přeboru
za úkol usadit se v nejvyšší okresní třídě. To se podařilo a družstvo se umístilo na 5. místě z celkových
dvanácti družstev. Podobně se dařilo i druhému
družstvo „Velehrad B“ pod vedením Lukáše Vaňka.
Družstvo „Velehrad B“ se taktéž umístilo na 5. příčce
z celkových dvanácti možných. Z tohoto pohledu
se dá hovořit o velmi úspěšné sezóně. Družstvo pravidelně pořádá 3 turnaje, a to vánoční, velikonoční
a turnaj s partnerskou obcí Terchová.

V oddíle dlouhodobě působí kroužek žáků, který
navštěvuje okolo 10 žáků. Také žáci mají pravidelné turnaje, aby mohli poměřit své síly. Pravidelně
pořádáme vánoční turnaj, velikonoční turnaj a turnaj
na zakončení školního roku. Žáci mají také možnost
účastnit se krajských bodovacích turnajů, které probíhají cca jednou měsíčně.
Tréninky mužů probíhají v pátek v čase 18:00 21:00. Zápasy probíhají v sobotu v čase 17:00 -20:00
nebo v neděli 9:00 - 12:00. Tréninky žáků probíhají
vždy v úterý od 18:00 do 20:00.
Lukáš Vaněk

Přátelský turnaj ve stolním tenise
Velehrad - Terchová

D

ne 13. dubna 2019 jsme u příležitosti již tradičního turnaje ve stolním tenise opět hostili sousedy
z Terchové. Tento turnaj probíhá vždy po ukončení
sezony v rámci partnerského soužití obou obcí.
Letos jsme kvůli nedostatku hráčů nehráli turnaj
čtyř družstev, ale pouze dvou. Nicméně jsme hráli
v netradičním složení, a to v 6 lidech v každém družstvu (namísto klasického sestavení 4 hráčů v družstvu). Díky tomu jsme se všichni zapojili a nestalo
se, že by někdo přijel pouze do počtu. Družstvo
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Velehradu vyšlo z tohoto dlouhého zápasu vítězně
a to v poměru 33:6. Celý turnaj se nesl ve velmi přátelském duchu a závěrečné slovo poděkování zaznělo
z úst předsedy TJ Velehrad pana Jiřího Nevařila.
Pevně věřím, že tento tradiční turnaj bude nadále
pokračovat a v nadcházející odvetě v obci Terchová
dosáhneme také výborných sportovních výsledků.
Lukáš Vaněk

Ze života obce

červen 2019

V

Intercamp 2019

e dnech 7.-10. června 2019 se naše skautská
družinka Kaňopýrů z modřansko-velehradského
oddílu vydala na Intercamp do Nizozemska. Intercamp je mezinárodní skautské setkání, kde se každoročně schází zhruba 4000 skautů z celé Evropy. Jedná
se o akci zaměřenou na seznamování, vytváření
nových přátelství. Téma letošního Intercampu bylo:
„Be a part of nature“ – Buď součástí přírody.
Vyrazili jsme již ve čtvrtek 6. června ráno –
cesta byla dlouhá. Ze čtvrtka na pátek jsme přespali
u německých skautů v městečku Soest. I to pro nás
byla zajímavá a cenná zkušenost. Ráno jsme pokračovali v cestě dál do města De Steeg, kde se Intercamp
(kolem místního zámku Middachten) konal.
Přestože nám počasí zpočátku moc nepřálo –
potrápil nás hlavně vítr – celou akci jsme si moc

užili. V sobotu jsme měli možnost projít si zdejší
okolí a v neděli nás čekaly společné hry. Kdybych
měla za sebe vybrat největší zážitek z celého setkání, tak by to bylo určitě společné zpívání skautské
večerky v Gillwelském kruhu, které jsme právě my
vyvolali. Nakonec se nás drželo za ruce několik set
(nejeden z nás měl slzy na krajíčku). Za zmínku také
určitě stojí Street food festival, který se konal v neděli
odpoledne a my jsme s našimi meruňkovými tvarohovými knedlíky sklidili obrovský úspěch.
Za všechny zúčastněné můžu říct, že to byl úžasný zážitek, výborná zkušenost a taky „nakopnutí“
do dalších akcí a celého našeho působení ve skautu.
Adéla Burešová

Bojové ukázky 27. 4. 2019 připomněly 74. výročí osvobození Salaše a Velehradu

Bývalý partyzán,
třiadevadesátiletý
Ladislav Verner z Loun,
se zúčastnil akce
Velehrad/Salaš 1945/2019
a zavzpomínal si na odboj
v Chřibech.
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Ze života obce
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Stavění máje

Křížová cesta

Vynášení moreny

Ukliďme Česko 2019

Výchovný ořez stromů

Hasičský sběr železa

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

červen 2019

Ze života obce

Poděkování - účetní paní Jitka Háblová odchází do důchodu

Výroční schůze SPCCH a STP Velehrad

Cyklozávody Chřiby 2019

Cyklozávody Chřiby 2019

Dětský den

Dětský den

Dětský den

Dětský den

25

Z obecní matriky

Velehradský zpravodaj | 49

Narození
6. 8.
14. 8.
8. 10.
29. 10.
16. 11.

2018
2018
2018
2018
2018

Matěj Melichárek, čp. 127
Jonáš Moštěk, čp. 341
Zdeněk Vojáček, čp. 195
Antonín Tománek, čp. 175
Štěpán Krupa, čp. 204

2.
21.
21.
22.
26.

1.
1.
1.
3.
3.

2019
2019
2019
2019
2019

Jiřina Grebeníčková, 90 let
Josef Dvouletý, 68 let
Marie Čechalová, 83 let

20. 5. 2019
25. 5. 2019
9. 6. 2019

Tobiáš Bábuněk, čp. 222
Aneta Vávrová, čp. 2
Štěpán Krátký, čp. 60
Vojtěch Jakub Luža, čp. 214
Eliška Frecerová, čp. 96

Úmrtí
20. 1. 2019
10. 5. 2019
15. 5. 2019

František Kolečkář, 87 let
Marie Vážná, 87 let
Vlastimila Pazderová, 69 let, DZP

Počet obyvatel k 30. 6. 2019 je 1171. Přihlášeno k trvalému pobytu - 12 občanů.
Odhlášeno z trvalého pobytu - 14 občanů.

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

tradičn í hod y s pr á vem
které se uskuteční v naší obci 31. 8. 2019
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 Staroměstská kapela a cimbálová muzika Cifra.
Hodová zábava bude v Turistickém centru Velehrad.

Vyšlo 28. června 2019, 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 6. 12. 2019. N e p r o d e j n é
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 4. 5. 2019
Zdeněk Vojáček, nar. 8. 10. 2018, Velehrad 195 | Antonín Tománek, nar. 29. 10. 2018, Velehrad 175
Štěpán Krupa, nar. 16. 11. 2018, Velehrad 204 | Aneta Vávrová, nar. 21. 1. 2019, Velehrad 2
Tobiáš Bábuněk, nar. 2. 1. 2019, Velehrad 222 | Štěpán Krátký, nar. 21. 1. 2019, Velehrad 60
Vojtěch Jakub Luža, nar. 22. 3. 2019, Velehrad 214 | Eliška Frecerová, nar. 26. 3. 2019, Velehrad 96

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 4. 5. 2019
Nikola Vávrová, nar. 27. 5. 2018, Modrá 41 | Filipa Antonie Lapčíková, nar. 27. 11. 2018, Modrá 228
Nikola Zpěvák, nar. 6. 2. 2019, Modrá 173 | Vojtěch Kovařík, nar. 22. 2. 2019, Modrá 143
Veronika Jarošová, nar. 24. 3. 2019, Modrá 205 | Andreas Jurčík, nar. 28. 3. 2019, Modrá 114
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