Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
letošní jaro začalo podivně. Poprvé v novodobé historii jsme se všichni museli vypořádat se situací, kterou
jsme ještě nezažili. Ohrožení zdraví v podobě epidemie koronaviru vedlo k celostátním opatřením, které se silně projevily celorepublikově, celoevropsky,
celosvětově a samozřejmě zasáhly i do života naší
obce. Naštěstí jsme celou situaci na Velehradě přestáli bez vážnějších důsledků, které by ohrozily životy
a zdraví. Na místě je rozhodně poděkování všem, kteří se starali o zajištění chodu společnosti, stejně jako
těm, kteří především v počátcích epidemie důsledně
a zodpovědně dodržovali stanovená nařízení. Velké
poděkování pak patří všem, kteří se dobrovolně pustili do šití roušek pro své potřebné sousedy. Na obci
jsme nakoupili potřebný materiál, nějaký se našel
přímo v domácnostech a pak se přes dvacet žen pustilo do dobrovolné práce. Dokázaly ušít tolik roušek,
že jsme je mohli doručit všem, kteří je potřebovali.
Projev aktivní solidarity a reálné práce pro druhé je
zkrátka nádherný – díky Vám, za nás všechny!
Ochromení normálního fungování Velehradu vytvořilo problémy třeba také podnikatelům, kteří provozují své živnosti jak pro nás místní, ale i turisty,
kteří se již pomalu začínají na Velehrad vracet. Zastupitelstvo obce následně schválilo možnost požádat
o jednorázové odpuštění měsíčního nájmu těm,
kteří podnikají v prostorách pronajatých obcí. Zatěžkávací zkouška to byla také pro všechny pedagogy ve
školce, škole i gymnáziu. Uzavření škol a dálková výuka byla novou náročnou situací také pro rodiče dětí,
které se musely vzdělávat více než dva měsíce doma.
Při jednání školské rady základní školy vyšla najevo
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potřeba modernizace zasíťování kvalitním moderním
zařízením umožňujícím přístup k internetu v celé budově. Zastupitelstvo obce schválilo vyčlenění 250 tisíc korun z uspořené rezervy pro modernizaci digitálního fungování v budově základní školy, které
by se mělo realizovat v průběhu prázdnin.
Prázdniny na Velehradě začínají poutí. Letošní
pouť musí být kvůli přetrvávajícím opatřením jiná,
symbolická. Situace se stále proměňuje, ale při společných domluvách muselo padnout rozhodnutí, a to
bylo jednoznačné – Velehradská pouť a Dny lidí
dobré vůle proběhnou letos především na dálku,
prostřednictvím televize a rozhlasu. Na jednu stranu velká radost - můžeme pořádat alespoň modlitbu
za vlast, koncert Večera lidí dobré vůle a samozřejmě
slavnostní bohoslužbu u svátku sv. Cyrila a Metoděje.
Na druhou stranu smutek přichází s tím, že počet lidí
musí být omezen. Veškerý doprovodný program musel být zrušen. V souvislosti s tím jsme museli odvolat také tradiční kolotoče a stánky. Vzhledem k tomu,
že koncertu a mše se pravděpodobně nebude moci
zúčastnit více než asi tisíc osob, neorganizuje se ani
uzavírka obchvatu ve Starém Městě pro parkoviště.
Tedy Velehrad bude po oba dny normálně průjezdný,
nevystavují se žádné povolenky. Pro hosty jsou vyhrazena parkoviště na Velehradě. Nikdo nedokážeme
odhadnout, kolik přijede lidí, kteří nebudou mít místenku, a přesto budou chtít tradiční Velehrad zažít.
Samozřejmě zde bude fungovat pořadatelská agentura a preventivně působit i policie, aby průběh celé
události byl co nejhladší. Všichni doufáme, že letošní
jiná pouť proběhne co nejlépe. Občerstvení budou samozřejmě nabízet naši stávající velehradští provozovatelé ve svých provozovnách. Uskuteční se také již

červen 2020
naše tradiční setkání s Cimbálovou muzikou Velehrad
od 17 hodin 5. července při vstupu do poutního areálu.
Hned po pouti začne v mateřské škole rekonstrukce poslední ze tří tříd. Nové podlahy, osvětlení a elektroinstalace se dočká také ředitelna, chodba
a schodiště. Rekonstrukce, kterou ve veřejné zakázce
vysoutěžila společnost Stavspektrum za 1 778 tisíc
korun bude probíhat až do konce srpna, aby při návratu dětí do školky bylo vše připraveno.
V základní škole ještě před začátkem prázdnin došlo k výměně všech světlíků na střechách. Průsvitná
krytina byla již natolik děravá, že si stav vyžádal kompletní výměnu. Zakázku v soutěži vyhrála společnost
Cipi s.r.o. za 292 tisíc korun. Ještě před návratem dětí
do školy po nuceném uzavření školy předláždila společnost Jass-uni novým povrchem chodníky v prostoru mezi hlavním vstupem a budovou družiny. Celá
akce byla ve výběrovém řízení vysoutěžena za 725 tisíc korun. Nové dveře hlavního vstupu pořídila sama
škola z úspor, vstupní dveře do družiny a kuchyně
pořídila z rozpočtu obec. Z obecních peněz byla financována také kompletní výměna povrchu podia
v atriu školy. Nová modřínová prkna na podium společně instalovali zaměstnanci obce a školy.
Pracovníci obce také kompletně vyměnili fošny
na lávce přes Salašku u přečerpávací stanice a opravili dosluhující mostovku obloukového mostu přes
potok na cyklostezce před Salaší. Na začátku roku
obec nechala vybudovat novou štěrkovou silnici spojující silnici na Salaš s novým mostem poblíž kempu.
Nové podoby se také dočkala šotolinová spojka
mezi hotelem Mlýn a silnicí na Tupesy. Zakázku spočívající ve vybudování silnice ze zatravňovacích betonových dlaždic v soutěži vyhrála společnost Jass-uni
za 336 tisíc korun.
Stavba chodníku od brány do Stojanova po křížení s ulicí Zahradní není příliš velká rozsahem, jakožto
svým významem. Po vyřešení různých vleklých komplikací při přípravě stavby je hotový chodník umožňující bezpečný pohyb chodců v této velmi frekventované lokalitě! Zároveň s výstavbou chodníku byly
nově vystavěny betonové základy pro ohrazení kontejnerů. Celkově stavba, která již byla vloni vysoutěžena ve veřejné soutěži, činila 941 tisíc korun.
Na první pohled neviditelnou investici obce ve společenském sále ocení všichni hosté svateb, oslav,
seminářů a dalších setkání. Za 396 tisíc korun zde
byla modernizována vzduchotechnika, do níž byla
instalována chladicí jednotka. Sál je nyní klimatizovaný, tedy hosté se zapotí snad už jen tehdy, když
budou bujaře tančit. K provozu společenského sálu

byla svolána schůzka s obyvateli bytovek. Domluvili
jsme se na možných dílčích opatřeních provozu sálu,
především co se týká hlučnosti v pozdních nočních
hodinách.
Co už je okem zachytitelné, a především na vlastní
skate, koloběžku či kolo zakusitelné, je nová překážka ve skate parku tzv. fun box, který obec za 120 tisíc korun pořídila. Současné překážky jsou nejen na
hraně životnosti, ale také nemohou konkurovat současně vyráběným překážkám, co se týká především
bezpečnosti při jízdě. Připravujeme tedy možnosti
postupné obnovy stávajících konstrukcí překážek.
Naopak od základu a kompletně se proměnil podlouhlý svah v Buchlovské ulici. Všechny přestárlé keře šly pryč a obec zde nechala zasít květnatou
loučku, která přinese nejen estetické potěšení při plném květu, ale bude také útočištěm pro včely. Pár
okrasných bohatě kvetoucích keřů doplňuje novou
podobu kvetoucího svahu.
Stále je otevřená dotační výzva pro všechny obyvatele Velehradu „Dešťovka do zahrad“ na pořízení
nádob na zachytávání dešťové vody ze střech soukromých domů. Dotace je poskytována na pořízení nových nádob o minimálním obsahu 300 l. Výše dotace
v jedné žádosti je 75% pořizovací ceny do maximální
výše 4500 Kč. Žádosti je možné podávat průběžně
do 30. října. V obecním rozpočtu je pro tuto dotaci
vyhrazeno 300 tisíc korun. Formulář a další podrobnosti jsou dostupné na obecním webu na úřední desce v sekci Dešťovka do zahrad.
Od května letošního roku má Velehrad nový
územní plán. Po dlouhých třech letech projednávání
s dotčenými orgány státní správy a po veřejných projednáních se podařilo vypracovat územní plán, který nastavuje podmínky pro udržitelný rozvoj obce.
V maximální míře podporuje kvalitativní rozvoj obce
v zastavěném území, ale také v návaznosti na plochy
přecházející do volné krajiny. Finální podoba územního plánu je dostupná na webu obce v sekci Obecní
úřad – Územní plán obce.
Územní plán je důležitá část pro celkové fungování
obce, ale záleží pak, a to hlavně, na lidech, kteří nejen
naplňují tento plán rozvoje, ale především prožívají
své soukromé životy, své vlastní plány, přání a představy v obci, ve společenství svých sousedů. Přeji
nám všem, aby se nám tady žilo co nejlépe! Přeji nám
všem, aby zastavení, které přinesl koronavir, bylo třeba novým impulsem pro osvěžení našich životních
hodnot a přineslo nám všem i něco dobrého. Krásné
léto Vám přeje
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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Mateřská škola

Z

Absolventi
MŠ Velehrad 2019/2020

ačátek nového kalendářního roku probíhal v naší
školičce ve znamení zajímavých
aktivit. V rámci tématu „Příroda odpočívá” jsme společně
navštívili Živou vodu. Zde jsme si mohli prohlédnou,
jak to vypadá pod vodní hladinou v zimě. Dověděli
jsme se, jak živočichové tráví zimu a jak ji snáší. Také
jsme se prošli nad hlavami majestátních praturů.
Na přilepšenou v chladném období jsme jim přinesli
i mrkvičku. Děti ze třídy sluníček zkoumaly i zimní
les. Pozorovaly stopy zvířátek a pokoušely se je určit.
Cestou se jim podařilo nasbírat zajímavé přírodní
materiály. Ty pak využily při vytvoření hmatové stezky v MŠ pro všechny kamarády ze školky. Se zavázanýma očima pak poznávaly jednotlivé přírodniny.
Zkoumaly jejich tvar, materiál i vlastnosti. Zájemci
se po přírodní stezce mohli i projít.
Velice zajímavé bylo i povídání o bylinkách s paní
Mgr. Veronikou Mergentalovou. Hravou formou
seznámila děti s prospěšností jednotlivých bylin,
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například medvědím česnekem. Také poznávali podle
vůně různé léčivé „lektvary”. Potom společně vytvořili bylinkový čaj. Ten pak mohly děti dle libosti
ochutnat.
Do naší školky přijel i Ing. Jiří Bouda se svým
programem „Rytmohrátky“. Děti se v menších skupinách seznamovaly s netradičními hudebními nástroji,
vyzkoušely si hru na ně, s nadšením se zapojovaly
do všech nabízených aktivit.
Všechny další akce nám však přerušila nemoc
COVID – 19. Na dlouhé týdny byla mateřská škola
uzavřena. I po jejím následném otevření jsme museli
dodržovat přísná hygienická opatření. Neproběhly
žádné společné akce, jako například tradiční výlet
či fotografování. Bohužel jsme se nemohli rozloučit
ani s předškoláky, ze kterých se po prázdninách
stanou prvňáčci. Alespoň touto cestou jim přejeme
hodně úspěchů, spousty jedniček a věříme, že na nás
budou v dobrém vzpomínat, stejně jako my na ně.
Marie Úrichová
učitelka MŠ
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Základní škola Velehrad

novém roce jsme začali nově. Od ledna
2020 má naše škola novou koncepci střednědobého rozvoje školy. Spolupracovali na ní
nejen všichni pedagogové, ale také zástupci
rodičů, zřizovatele a školské rady. Bylo to příjemné
setkání, které vedl Mgr. Karel Opravil a na jeho
konci vznikl dokument, který zásadně ovlivňuje naši
školu a její směřování.
Leden ale přinesl i příjemné radosti pro naše žáky.
Tradiční Lyžování s úsměvem, o které je ve škole
velký zájem, proběhlo opět v Osvětimanech a žáci
i učitelé si tento krátký pobyt náležitě užili. Měsíc
jsme zakončili netradičním předáváním vysvědčení.
Naši nejmladší žáci, prváčci, jej obdrželi z rukou
deváťáků při společném setkání všech žáků i učitelů.
Zase jsme plesali. Ples deváťáků. Tradiční předtančení, skvělá hudba, tombola, to je zaručený úspěch.
V únoru jsme se rozběhli do mateřské školy
za našimi budoucími školáky. Zvali jsme je nejen
na karneval, který pro ně připravili naši osmáci,
ale také na naše Předškoličky. Vypadá to, že jsme
už tehdy předpokládali, že přijde něco nepředvídatelného. Naši budoucí školáci se s námi ve škole
sešli čtyřikrát, vyzkoušeli si, jaké to je sedět v lavici,
být žáčkem a zapojili se do aktivit školy. Snad tedy
fakt, že zápis do 1. třídy proběhl bez nich, v nikom
nezanechal smutek. Školu si opravdu užili a věříme,
že všech 14 přijatých prváčků se ještě před samotným
začátkem školního roku potká se svojí paní učitelkou.
V druhém pololetí všechny třídy pracovali na projektové výuce. Průměrný učitel vypráví. Dobrý
učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší
učitel inspiruje. A tak jsme i my inspirovali naše žáky
2. stupně k propojení znalostí, k výuce dovedností
a vše spojovalo vždy v ročníku jedno téma. Vyučující
prvního stupně připravili pro své žáky motivační hry,
které měly prolínat celý školní rok. Nikdo však nepočítal, že se s žáky na delší čas odloučíme a naši roli
vyučujících převezmou rodiče. Naskočili jsme všichni na výuku, která byla pro nás nová, která musela
zohlednit všechny rodiny a jejich možnosti. Učitelé
připravovali týdenní výukový plán, ve volných chvílích šili roušky, spojovali se s žáky nebo jejich rodiči.
Určitě nebylo vše dokonalé, ale zvládli jsme to. Část
žáků se vrátila v průběhu měsíce května a června
do školy, ale i tak výuka na dálku neskončila. Naši
učitelé vše skloubili, do konce školního roku vyučují
ve škole i doma. Hnacím motorem jsou pro ně krásné
a pozitivní vzkazy, které rodiče a žáci posílají.
Cokoliv se stane, jakkoliv zlé se to zdá - život jde
dál a zítra to bude lepší.
Tak Vám všem přeji za celou naši velehradskou
školu letní dny naplněné radostí.
Mgr. Andrea Olbertová,
ředitelka školy

5

Školství

Velehradský zpravodaj | 51

Anketa na Základní škole

N

ašim žákům, kteří se vrátili do školních skupin, jsme položili tři otázky. Nabízíme jejich
odpovědi. Kde se stejné odpovědi objevily vícekrát,
uvedli jsme pouze jednou. Naši deváťáci v době, kdy
žáci odpovídali na otázky, skládali přijímací zkoušky
na vysněné školy. Věříme, že vše zvládli a přejeme
jim šťastnou cestu v jejich dalším životě!

Co vás nejvíce bavilo na „škole doma“?
•2. třída: úkoly navíc, nic, učení, úkoly, plnění
úkolů, matematika, že jsem to dělala doma, pracovní
listy, vyrábění a malování, prvouka, kámoši
•3. třída: že jsem se mohl učit venku, vymalovávání obrázků, že jsem dělala úkoly na zahradě, učení
na zahradě, málo učení, cvičení, tělocvik, že jsem
ty úkoly udělal rychle a pak jenom ta praktické úkoly
a bylo hotovo, že mamka učila přes Skype a já jsem
měl přestávku v učení, bavilo mě se učit
•4. třída: mohli jsme déle spát a jít pozdě spát, mohli
jsme si hrát se zvířátky, mohli jsme dělat přestávky,
kdy chceme, mohli jsme přeskakovat z Čj do M apod.,
mohli jsme chodit ven, mohl/a jsem hrát s kamarádem na počítači, herbář, všechno, byla jsem doma,
měl/a jsem čas na úklid, měl/a jsem víc volného času,
málo úkolů, zábavné úkoly
•5. třída: přírodověda, psaní příběhů, pozdější vstávání, organizace času, více volna, delší spánek, učení
přes počítač, chat, trávení více času s rodinou, nic,
klid, plnění úkolů a přestávky kdykoliv, více jsem byl
venku, spánek
•6. třída: nicnedělání, nic, mohl sis udělat přestávku, kdy chceš, mohl jsem spát, jak dlouho chci, mohl
jsem se učit, kdy chci, nemusel jsem vstávat tak
brzo, nepsaní písemných prací, chození ven, Učitelka
na ČT2, telefony s paní učitelkou
•7. třída: dějepis, doplňování do počítače, mohl jsem
se učit, kdy jsem chtěl, mohl jsem si to naplánovat,
kdy to bude dělat, nic, zeměpis, přírodopis, matika,
práce s PC, hledání informací na internetu, mohla
jsem se poradit s rodiči, internetem, se spolužáky,
měla jsem víc času
•8. třída: úkoly, chemie a přírodopis, mohla jsem
úkoly plnit svým tempem, mohl jsem spát až do 12.00,
pohodlí, domov, klid, vstávat a spát kdy chceme, klid
na plnění úkolů, nic, mohla jsem plnit úkoly, kdy
jsem chtěla
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Co vám nejvíce chybělo na „škole doma“?
• 2. třída: paní učitelka, nic, pohyb,
kamarádi, spolužáci
a škola, kamarádi a
paní učitelka, kámoši
a florbal, spolužáci
• 3. třída: neměl jsem
kámoše, interaktivní tabule, chyběli mi
kamarádi a kamarádky
a učitelka, byla jsem
doma spokojená, přestávky a svačiny
• 4. třída: kamarád,
paní učitelka, nebavilo
mě učení, nic, mohl
jsem spát do 9:00????
• 5. třída: spolužáci, pan učitel, normální režim,
tělocvik a přírodověda, přátelé, vyučující, kamarádi
• 6. třída: kamarádi, spolužáci, společnost,
to, že nám to doma nikdo nevysvětlil, učitel, který mi
poradí, důležité informace, které nás doma nenaučí,
paní asistentka
• 7. třída: kolektiv, učitelé, nic, tělocvik, kámoši,
získávání informací, vysvětlení od učitelů
• 8. třída: spolužáci, vidět spolužáky a spolužačky,
nic, kamarádi, třídní komunita, vysvětlení od učitele
Školní rok shrnutý do jednoho, dvou slov.
•1. třída: bylo to „kúl“, veselý, nejlepší, líbil se trochu, nelíbilo se mi koronavirus, zajímavý, zábavný
a veselý, nelíbil se mi COVID 19, líbil se
• 2. třída: dost blbý, nečekaný, zajímavý, zábavný,
dost dobrý, těžký a nečekaný, dobré dny, byl dobrý,
zábavný, nečekaný a nepříjemný, nečekaný, nečekaný a zajímavý, hrozný
• 3. třída: jiný, geniální rok, zvláštní, jiný, v pohodě,
zvláštní 3. třída, zajímavý, obyčejný, dobrý, zábavné
prázdniny
• 4. třída: adapťák, super, nic moc, zajímavý, lepší
učivo, nic, nepopsatelné, celkem nuda
• 5. třída: zajímavý, jedinečný, neobvyklý, skvělý,
docela dobrý, špatný, nudný, zmatený, divný, úlet,
strašný, stres a utrpení, byl jiný
• 6. třída: škola doma, nicnedělání, fajn, rozjezd
2. stupně, trochu jiný, od 2. pololetí na nic, polovina dělání, polovina lenošení, hrůza, krátký, dobrý,
skvělý
• 7. třída: krátký a rychlý, těžký a složitý, zajímavý,
špatný, na nic, nic moc, stál za nic, perfektní, super,
byl dobrý, školní rok, nevím nic
• 8. třída: nuda, apokalypsa, skvělý začátek, zábavný, plný překvapení, být doma, chaos, rychlý, zvláštní, neuspořádaný kvůli koronaviru

červen 2020

množství naučených vědomostí a dovedností, které
se prolínají všemi předměty. • Dal mi zamyšlení
nad tím, jak důležitá je rodina, ale také práce i kontakt s ostatními spolupracovníky, přáteli a dětmi. •
Nastala doba zklidnění, zpomalení, možnosti trávit
čas s rodinou. • Za pochodu jsem měnila své návyky,
snažila se vžít do role rodičů i dětí, které se doma
potýkali se zvládnutím nově nastavených pravidel.
• Poznala jsem své okolí v krizových situacích. •
Používala jsem častěji než jindy počítač a mobil pro
komunikaci s druhými. • Využívat mobilní aplikace, které bych za normálních okolností nepoužívala
vůbec nebo alespoň v mnohem menší míře. • Celá
tato situace ukázala, že člověk, když musí, zvládne
všechno. A když si myslí, že už to nezvládne, vydrží
ještě jednou tolik. • Nouzový stav mi jasně ukázal,
že mě má práce prostě těší. Nevyhovuje mi pracovat
od počítače a chybí mi kontakt s žáky. • Další týdny
práce z domu přinášely nové a nové pracovní podněty
a povinnosti. • Nový počítač. • Zkušenosti s IT. •
Zjištění, že člověku stačí k životu málo. • Přesvědčení, že dokážeme být s kolegy flexibilní, umíme
společně komunikovat a jsme schopni odvést kvalitní
práci při nestandartních podmínkách a taktéž dokončit náročné projekty. • Jak z mála dokážeme udělat
moc. • Celou řadu nových informací. Při opravování
úkolů od žáků jsem se totiž dozvěděl tolik nového
a zajímavého. O některých věcech jsem neměl ani
tušení. • Dobrý pocit z toho, že jsme tuto zatěžkávací
zkoušku doma i ve škole zvládli. • Naučil mě přemýšlet, plánovat i pracovat jinak. Určitě nás to posunulo v mnoha oblastech všechny hodně dopředu.
A taky mně dal 3 kila navíc. • Být neustále ve střehu,
rychle reagovat na veškeré změny.

Letošní 9. třída

Vyučující, vychovatelky a asistentky odpovídali
na otázku: Co mi vzal a co mi dal nouzový stav?
Co mi vzal...
• Osobní kontakt s žáky a kolegy. • Třídu plnou dětí.
• Kontakt s dětmi i se spolupracovníky. • Neměla
jsem možnost plnohodnotně vykonávat svou profesi. • Žádná alternativní forma či metoda výuky
není schopna nahradit vzájemnou interakci mezi
dětmi a učitelem, osobní přístup a atmosféru ve
třídě. Zkrátka mně chyběli žáci a možnost pracovat s nimi naživo. • Osobní kontakt se známými
lidmi, rodinou a hlavně vnoučátky, protože mobil
ani Skype ho nemůže nikdy nahradit. • Možnost
chodit do práce a dělat svou práci, kterou mám ráda.
• Svobodu. Pocit v karanténě nebyl moc příjemný. •
Vzal chuť se holit. • Pocit klidu a bezpečí. • Inspiraci
k práci, kterou mi dennodenně poskytují mí žáci, bez
vzájemné interakce není možné dosáhnout kýženého
výsledku. • Čas, který jsme ještě mohli strávit společně se třídou. Ale nakonec je všechno zlé pro něco
dobré. Myslím, že nejen mně, ale i dětem se stýskalo po škole, spolužácích a kamarádech. • Vzal mi
dočasně možnost chodit do práce, která mě naplňuje.
Dále mě mrzí přerušení sportovních soutěží, jelikož
věřím, že jsme se svěřenci mohli dosáhnout úplného
vrcholu. • Servis v podobě připraveného jídla z jídelny. *Úsměvy lidí. • Vždy skvělou oslavu Dne učitelů.
• Ze dne na den jsem sklouzla zpátky do běžných
domácích povinností a přišla jsem o pocit jakési užitečnosti a naplnění, a bylo mi smutno.
Co mi dal...
• Musela jsem vyjít ze zóny komfortu. • Zdokonalil
jsem se v přípravě projektové výuky. Zjistil jsem,
že prostřednictvím projektu se dá procvičit velké

Školství

7

Školství

Velehradský zpravodaj | 51

Stojanovo gymnázium
Vážení čtenáři poutního zpravodaje,
opět Vám na konci školního roku přinášíme pohled
za dveře Stojanova gymnázia, Velehrad. A přestože
toto pololetí proběhlo velmi neobvykle, máme se
s Vámi o co podělit.

Hned po Novém roce se nám podařilo zrealizovat
dvě zajímavé akce, určené zejména pro rodiče našich
studentů. První z nich bylo tzv. „vánoční poděkování“. Žáci a pedagogové si pro rodiče připravili kulturní program plný scének, hudebních a tanečních
vystoupení. Jednalo se již o třetí ročník této vánoční
akademie, která je záměrně směřována až na konec
vánoční doby, kdy už nezažíváme shon spojený s přípravami na svátky. Atmosféra v zaplněném Slovanském sále byla uvolněná a věřím, že diváci se dobře
bavili. Během dvouhodinového programu nám žáci
předvedli různorodá dramatická, taneční či hudební
čísla, a dali tak divákům možnost nahlédnout pod
pokličku dění na našem gymnáziu.
Druhou velkou akcí, kterou připravili žáci 3. ročníku ve spolupráci se Společenstvím přátel SGV,
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byl již tradiční školní bál, tentokrát pod názvem „Ad
astra“. A byl to bál vskutku hvězdný. Ve třech sálech
a sklepení gymnázia se o zábavu postarali orchestr Stanislava Sládka, CM Rubáš, DJ Chosé, kapely
M&Men’s, Jazzfield a TheCoffees, takže si více než
750 „plesajících“ mohlo vybrat hudební žánr podle
svého gusta. Třeťáci si pro návštěvníky plesu připravili krásné předtančení, které zaslouženě sklidilo veliký
aplaus. Rekordní byl nejen počet účastníků bálu,
ale také 555 cen v tombole.
Nejdůležitější částí naší činnosti je však vzdělávání. Své nadání a vědomosti získané studiem
pak mohou naši žáci uplatnit v řadě soutěží, které
obvykle vrcholí ve 2. pololetí školního roku. Ani letos
tomu nebylo jinak. V lednu proběhla školní kola
olympiád prakticky ve všech předmětech. Vítězové
pak úspěšně reprezentovali SGV v kolech okresních
a mnohdy se probojovali do kol krajských. Na začátku března nás však bohužel zaskočilo uzavření škol
v důsledku šíření nemoci COVID-19. Zrušily se také
všechny plánované školní i mimoškolní akce. Jediná
soutěž, která pokračovala v realizaci krajského kola,
byla SOČ (Středoškolská odborná činnost). A právě
zde se našim žákům podařilo dosáhnout velkých
úspěchů. Po různých peripetiích, kdy byla v březnu
soutěž nejdříve zrušena a poté díky snaze a aktivitě
mnoha pedagogů znovu obnovena, se pod heslem
SOČKA JEDE DÁL konala letos v online formě. Stojanovo gymnázium vyslalo do okresního kola pět prací,
z nichž tři se z předních pozic posunuly do kola krajského. Každý student muset svoji práci prezentovat
v natočeném desetiminutovém videu, které nahrazovalo osobní setkání s komisí. Na dotazy poroty potom
studenti reagovali písemně na fórech k tomu určených. Významného úspěchu dosáhl Roman Matějek
(3.A) se svou prací Káva jako fenomén dnešní doby.
V kategorii 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času) zvítězil v konkurenci
devíti prací z celého kraje a postupuje do závěrečného, republikového kola. Druhou úspěšnou soutěžící prezentující Stojanovo gymnázium byla Ellen
Lesovská (3.B) s prací Homosexualita v kontextu
víry. Ta soutěžila v kategorii 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)
a v konkurenci osmi soutěžících dosáhla na 2. místo
a také postoupila do podzimního republikového finále. V něm Ellen Lesovská obsadila v konkurenci 16
prací ze všech 14 krajů ČR úžasné 6. místo, Roman
Matějek potom místo 9.
Poslední tři měsíce školního roku jsme se museli
vypořádat s výukou „na dálku“, která byla jak pro
žáky, tak pro pedagogy velkou výzvou. Po počáteční
nejistotě se nám podařilo za pomoci moderních technologií najít funkční způsob distanční výuky, i když
osobní kontakt a společenství kolegů a spolužáků
nám všem citelně chyběly. Jsme moc rádi, že se řada
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žáků vedle řádného plnění školních povinností zapojila i do dobrovolnické činnosti různého druhu.
Mnoho našich žáků i zaměstnanců zareagovalo také
na výzvu „1 000 roušek z SGV“, takže se nám nakonec podařilo do okolních nemocnic dodat 1 058 ušitých roušek. Své zkušenosti s domácím vzděláváním
i dobrovolnickou činností ve své slohové práci popisuje studentka 3. ročníku Tereza Ammerová takto:
MÉ DNY DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Je to rychlý přerod. Nějak ani nedokážu pochopit, jak
jsem se octla v takovéto situaci. Já mám totiž ráda řád
a pravidelnost. Ještě před měsícem bylo vše normální,
chodili jsme každý den do školy, smáli jsme se dalekému koronaviru a nevěděli jsme, o co všechno brzo přijdeme. Teď sedím doma, s učiteli komunikuji přes e-mail
a na spolužáky už mávám jen skrz webkameru počítače.
Tím, že se to všechno stalo tak náhle, byli všichni
jaksi nepřipravení. Nikdo tehdy nevěděl, že to bude trvat
dlouho, a tak učitele i studenty online-výuka zaskočila
nepřipravené. Vnímám ale, že už jsme všichni za těch
pár týdnů zvykli a zvládáme být produktivní i za těchto
těžkých podmínek. Dokonce se už i vyvinul jakýsi systém, a i do této situace se opět vrací řád. Každý pátek
nám učitelé zašlou úkoly na následující týden a my pak
máme dost času si všechno postupně vypracovat.
Mé dny za této situace začínají kolem sedmé hodiny,
kdy vstanu a jdu si buď zaběhat, anebo se zúčastnit
mše svaté s papežem Františkem. Kolem osmé začínám
s prací do školy, v některé dny dokonce probíhají i videokonference, to jsem vždy ráda, že můžu zase všechny
vidět. Svou práci končím kolem oběda a zbytek dne
je většinou věnovaný volnočasovým aktivitám, které
jsou pestré – musí být, jinak by mě karanténa zbavila
zdravého rozumu. Dva dny v týdnu chodím do nemocnice jako dobrovolnice měřit teplotu a rozdávat roušky,
jindy jezdím bruslit, a dokonce jsem i vytáhla olejové
barvy a namalovala obraz. Karanténa dělá divy, už
jsem zkusila spoustu zajímavých věcí, na které bych
se jindy neměla čas zaměřit.
Jsou to pro všechny těžké časy, ale všechno se dá otočit na tu lepší stranu a pomalu začínám karanténu vidět
i jako možnost, otevřené dveře.
Nejnáročnější bylo toto období zřejmě pro maturanty a uchazeče o studium na střední škole, kteří
dlouho trpěli velkou nejistotou, zda a jakým způsobem budou jejich zkoušky zorganizovány. Jak maturity, tak přijímací zkoušky ale nakonec zdárně proběhly na začátku června, a tak jsme se sice rozloučili
s 63 úspěšnými absolventy, ale současně se těšíme
na nové prváky.
Věříme, že se život nejen ve škole zase vrátí do normálu a že se všichni ve zdraví setkáme na začátku
nového školního roku. Přejeme všem pevné zdraví
a pěkné prožití letních dnů a dovolených.
Mgr. Michal Hegr
ředitel SGV
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Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

K

onec školního roku se blíží, je zcela jiný než
roky předcházející. Koronavirus a omezení provozu nás na několik týdnů zastavilo, ale neomezilo
v naší činnosti, kterou jsme připravovali pro děti
a žáky v kroužcích ve Velehradě. Ty, které v naší
obci probíhají – sportovní gymnastika, hra na kytaru
a výtvarka, se znovu otevřely od 11. května i když
ne pro všechny děti. Výtvarka se musela přestěhovat
do prostor Obecního úřadu Velehrad a sportovní
gymnastika do Turistického centra. Všechny vedoucí
se už nemohly dočkat prvního setkání, i když byly
s dětmi mnohdy v kontaktu i v době nedobrovolného volna. Výtvarníci měli na www.ddmsikula.cz
připravené návody, nápady a aktivity, které mohli
dělat doma za pomoci rodičů, či starších sourozenců.
Připravili jsme také několik pracovních listů s pohádkou, soutěže, atd. Někteří kytaristé natáčeli videa,
která lze shlédnout na Youtube. Mohli jste také sportovat podle našich videí.
Po dlouhých dnech doma, bez školy, kroužků,
kamarádů bude ve Velehradě léto, jak se patří! Letos
jsme totiž pro děti připravili dva příměstské tábory,
jeden je se zaměřením na Egypt a faraony a druhý
je rybářský. Léto tak jistě bude tvořivé, sportovní,
plné výzev a zážitků, nových kamarádů a zkušeností.
Na táborech budeme samozřejmě dodržovat přísná
hygienická opatření.
Všichni věříme, že prázdniny budou bez jakýchkoliv problémů a všichni si je užijeme. Již v těchto
dnech můžete najít velmi pestrou nabídku nových
kroužků a kurzů pro další školní rok na www.ddmsikula.cz, kde získáte i návod jak se elektronicky
přihlásit. Věříme, že naše nabídka alespoň částečně
pokrývá potřeby dětí, které si mohou vybrat svou
oblíbenou činnost. Jsme přesvědčeni, že mimoškolní
aktivity mohou změnit život dítěte k lepšímu a snažíme se pro to dělat maximum.

10

Přeji vám, jménem všech pracovníků DDM Šikula,
krásné a pohodové prázdniny, příjemnou a klidnou
dovolenou.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH
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Všechno zlé, je k něčemu dobré

Z

ačátek druhého pololetí na ZUŠ Slovácko
se obvykle nese v duchu odhodlání žáků zvládnout repertoár, který si často vybírají spolu se svými
učiteli. Taky se učitelé s žáky těší na veřejná vystoupení a závěrečný koncert a v neposlední řadě je jejich
snahou se dobře připravit na postupové zkoušky.
Bohužel, jak všichni víme, studium žáků bylo přerušeno 11.3. vlivem pandemické situace. Bylo to pro
všechny něco nového a doposud nevídaného. Najednou jsme stáli před výzvou, jak se s nastalou situací
vypořádat. V první dny si asi nikdo z nás pedagogů
neuměl představit, jak budeme své žáky dále učit,
když není možný osobní kontakt. Postupně jsme
kontaktovali své žáky s možností takzvané distanční
výuky na dálku.
K této formě výuky jsme volili především možnost
videohodin přes mobilní a počítačové aplikace. Byli
žáci, kteří na výuku reagovali pozitivně, ale našli

se i takoví, kteří tuto formu výuky hodnotili negativně. Díky této možnosti učení se nám dařilo alespoň
udržet a dostudovat rozpracované skladby.
Žáci, i když ne všichni, se nám vrátili opět do školy
11.5. Situace, která pro nás všechny letos nastala,
nebyla lehká, ale vypořádali jsme se s ní s úsměvem
na tváři. Distanční výuka děti i nás obohatila o spoustu krásných a poučných okamžiků. Na druhou stranu
nám také ukázala, že osobní kontakt žáka s učitelem
nenahradí sebelepší audiovizuální technika.
Teď již můžeme znovu děti učit osobně a myslím,
že obě strany si toho ještě více váží.
Nicméně školní rok nebude završen žádným veřejným vystoupením, jak jsme tomu byli zvyklí v minulých letech. Přesto všechno se naši žáci prezentovali
řadou videí.
Jan Plevák - učitel klavíru
na ZUŠ Slovácko pobočce Velehrad
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Velehrad a Evropa

V

elehradský poutní areál je již nemyslitelný bez
bílého dvojramenného kříže s papežským znakem Jana Pavla II. Od dubna 1990 připomíná jeho
návštěvu, při které zde též prohlásil:
„Nárožní kámen evropské jednoty nalézáme také
zde: na Velehradě. Nejen na Monte Cassino, odkud
svatý Benedikt budoval Evropu latinskou. Na Velehradě soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy
obrovské vklady.“
Tato slova jednak povýšily Velehrad na jedno
z duchovních center Evropy a zároveň více celou naši
zemi do Evropy včlenila. To však s úkolem „mostu“
mezi východní a západní Evropou – především křesťanskou a pak i politickou. Vědomí síly velehradského
sanktuária, posvátného a kulturního místa bylo důvodem k jeho celkové rekonstrukci a povznesení celé
obce - jistě její výjimečnost v dějinách i současnosti
vnímají také všichni zdejší obyvatelé.
Za několik týdnů by měla skončit i poslední fáze
rekonstrukce a restaurace kláštera, jihovýchodního
traktu sousedícího s Vincentinem. Tato část bude
sloužit gymnáziu a zároveň rozšíří prohlídkovou
trasu podzemí baziliky a kláštera.
S Evropou nás spojuje i další výročí, desáté,
od úmrtí Tomáše kardinála Špidlíka. Nemálo poutníků i místních se rádo zastaví u jeho sarkofágu
v bazilice. Tento syn Moravy, profesor na různých
univerzitách celoživotním dílem velmi přispěl ke
spojování národů našeho kontinentu a byl blízkým
spolupracovníkem i přítelem papeže Jana Pavla II.
Dalším výročím je 70 let od tzv. „Akce K“, kterou si mnozí naši senioři ještě pamatují: přepadení

zdejšího kláštera v noci 13. 4. 1950. Odvlečení všech
jezuitů, tehdejších duchovních správců farnosti a též
vyučujících na gymnáziu připomíná nová bronzová
deska na stěně současného internátu.
Všechna tato tři výročí se odehrála v dubnových
dnech (22. 4. 1990; 16. 4. 2010; 13. 4. 1950). Jejich
připomínka a oslava je přeložena na 3. října, s hlavním hostem papežským nunciem Ch. Balvo. Srdečně vás na ten den všechny zveme do baziliky i k přednášce historiků a pamětníků této události zasahující
celé Československo. Pamětníci jsou např. zdejší
kněží Vl. Ovčáčík, A. Krejčiřík, J. Hladiš.
Ještě jedna událost připomenutá sice mimo Velehrad, ale velmi související. V pondělí 18. dubna
u příležitosti stého výročí narození Jana Pavla II.
byl požehnán základ obelisku v Tupesích blízko
místa, kde přistál v onom roce 1990 vrtulník s papežem putujícím na Velehrad. Celý obelisk by měl být
postaven v první polovině příštího roku.
A co letošní pouť? Stále se její program a organizace tvoří. Doposud je stanoveno, že účast bude dovolena pro 1 000 osob a vstup na nádvoří na koncert
Dobré vůle i v neděli na poutní mši bude jen na místenky. Obec bude bez stánků a kolotočů; bohoslužby
budou jen v neděli: v 7.30 mše novokněží; v 10.30
poutní; v 15 hod. řeckokatolická, biskup Hučko;
a pak pro farnost v 18 hodin.
Přeji panu starostovi, aby měl síly ke klidné organizaci letošních poutních dní a vám pokojné prožití
těchto svátků. Bude zde méně poutníků, turistů,
kéž v nás všech více pokoje a snášenlivosti.
Josef Čunek

Ze setkání jezuitů

Z pouti za jednotu křesťanů
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Z recitálu Ladislava Heryána

červen 2020

Farnost Velehrad

Velehradský poutní areál

V

ážení čtenáři. Dovolujeme si informovat o dění
ve velehradském poutním areálu.
Ještě před vypuknutím koronavirové pandemie
proběhlo v poutním areálu několik akcí. Vedle tradičních zimních poutí - cyrilské a za jednotu křesťanů
– a též setkání členů české a slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) to bylo především několik
besedních akcí. Se značným zájem se setkala přednáška (19.2.) archeologa Petera Kováčika o nových
objevech při aktuálních rekonstrukčních pracích
v budovách bývalého kláštera. Dychtivě očekáváno
a hojně navštíveno bylo i vystoupení salesiánského
kněze a muzikanta Ladislava Heryána, které díky
spolupráci farnosti, poutní prodejny a obce proběhlo
v Turistickém centru (28.2.). Stihli jsme zorganizovat
též dva filmové semináře. Promítnut byl nadčasový a velmi aktuální animovaný film Krysař (12.1.)
a v rámci besedy o díle režiséra Vojtěcha Jasného
(†2019) vesnická komedie Procesí k Panence (23.2.).
Na začátku března jsme ještě stihli zorganizovat další
besedu s osobnostmi Slovácka. Pozvání tentokrát přijala památkářka dr. Jana Spathová a architekt ing.
Josef Němec. Hovořilo se nejen o památkové péči,
ale též o proměnách venkovské zástavby. Po zmíněných akcích nastalo období nejen kulturní karantény.
Stejně jako mnohé další poutní a turistické cíle
byl i Velehrad negativně postižen několikaměsíčním
omezením provozu. Uzavřen pro veřejnost byl Poutní
dům Stojanov, Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, Stojanovo gymnázium ad. Velehrad utichnul
a my se museli přizpůsobit nové situaci. Provoz byl
omezen i ve velehradské bazilice, byť možnost osobní
modlitby chrám příchozím průběžně nabízel. Vhod
přišla dlouhodobá možnost sledovat dění v bazilice
on-line přes internet (www.farnostvelehrad/bazilika/
zive). O to větší jsme měli radost z toho, že se v kostele podařilo nainstalovat reprezentativní výstavu o kardinálu Tomáši Špidlíkovi SJ a také „oprášit“ improvizovanou výstavku o návštěvě papeže Jana Pavla II.
na Velehradě (1990). Na tuto událost bychom rádi
zavzpomínali též během tradiční Malé pouti (12.7.),
kdy by se v odpoledních hodinách měla uskutečnit
beseda s hosty, kteří z různých perspektiv vnímali
tehdejší mimořádné okamžiky. Řada jarních akcí byla
zrušena nebo přesunuta na pozdější termíny, některé
až na příští rok. Odpadly plánované filmové semináře, varhanní koncerty i tematické besedy. Ta o starokřesťanské zemi Arménii by měla i s doprovodnou
výstavou fotografií (v poutní prodejně) proběhnout
během podzimu. Z dubna se také přesunulo veřejné
představení pamětní desky k Akci K – Kláštery. Toto
se nakonec uskuteční 3.10. za účasti ctěných hostů,
včetně apoštolského nuncia Charlese D. Balvo. Naváže na ně plánovaný koncert kytarového virtuosa
Štěpána Raka (4.10.). Realizace koncertu z cyklu
Musica Cordis je zatím nejistá. V srpnu by měl pro-

běhnout i hudební festival Šroubek (19.8.). Věřme,
že se dočkáme hravého odpoledne pro děti, které
je oblíbenou součástí Pouti Matice Velehradské
(15.8.). Na závěr tzv. hvězdicové pouti (22.8.) bychom
měli promítnout nový film „Pěšky bez hranic“, který
byl natočen během několika pěších poutí po cyrilometodějských stezkách. Od 15. do 23. 8. by mělo
proběhnout Convivium – letní škola duchovní hudby.
Ke konci srpna bychom se měli dočkat varhanního
koncertu (30.8.)k 400. výročí úmrtí sv. Jana Sarkandera. Další koncerty budou následovat v září
a říjnu. Konference křesťanských podnikatelů stejně jako plánované mezinárodní setkání pěstounů
byly odsunuty až na příští rok. Studentský Velehrad
byl přeložen z jara na zářijový termín (25. – 28.9.).
V tom čase by měli poutníci vedení P. Janem Peňázem vyrazit na tradiční Svatováclavskou pouť směrem ke sv. Hostýnu (26.9.). Během podzimu bychom
rádi uspořádali přednášku o středověkých klášterních zahradách spojenou se vzpomínkovou besedou
na řeholní sestru Damianu SCM (*16. 11. 1930).
V říjnu se pak do Sálu kardinála Tomáše Špidlíka
SJ vrátí filmové semináře, které jsou tradiční součástí
programu zimní velehradské sezóny. Na předjarní čas
naplánované filmové exercicie byly odloženy a nejspíš se uskuteční až během následující zimy. V listopadu nás čeká též oblíbená výstava mešních a košer
vín Cisterciácká pečeť (14.11.) a IV. Literární pouť
(21.11.), která se konává v předvečer svátku Ježíše
Krista Krále. Literárně-duchovní setkání by protentokrát mělo být věnováno křesťanskému básníkovi
Bohuslavu Reynkovi a jeho ženě Suzanne Renaud.
Nejisté jsou bohužel termíny některých dalších akcí.
Proto prosím sledujete webové stránky www.velehradinfo.cz, které o aktuálních aktivitách průběžně
informují. Duchovní provoz v poutním areálu přibližují farní webstránky www.farnostvelehrad.cz. Užitečným zdrojem informací je též facebookový profil:
Poutní areál Velehrad.
PhDr. Petr Slinták
Koordinátor kulturních aktivit

Z filmového semináře
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Knihovna

Z

ačíná léto - najednou jsou tu opravdové prázdniny. Ať vás lákají dálky, nebo je vám nejlíp na dece
na trávníku za domem – pěkná knížka se vždycky
hodí. Naše velehradská knihovna je tu pro vás.
Letos jsme výrazně osvěžili náš knižní fond. Pod
vedením metodiček z Knihovny BBB UH jsme dokončili velkou revizi všech knih, která se provádí přibližně
po deseti letech. Několik set knih, především z dětské
literatury, bylo vyřazeno a nahrazeno novými žádanými tituly - od obrázkových knížek pro nejmenší
děti až po nový žánr Young Adult. Pro dospělé jsme
nakoupili oblíbené romány současných autorů, historickou literaturu, cestopisy a další. Aktuálně můžete
vybírat z téměř čtyř tisíc titulů.

Knihovny po celé republice fungují také jako místo
setkávání a kulturního života. Tento trend bohužel
karanténa utnula a uzavřela i prostor knihovny. Pro
vás čtenáře jsme tu byli stále. Hledali jsme různé
cesty, zpočátku např. roznášky knih do domácností,
později jsme se raději z důvodu vládních nařízení
a bezpečnosti zaměřili pouze na virtuální prostor.
Chystala jsem dětem úryvky z knížek a různé tipy na
aktivity. Spolupracovali jsme s první třídou základní
školy. Inspirovaní příběhy Medvídka Lupa žáci s paní
učitelkou probírali téma vody a obohatili vyučování
pozorováním na našich rybnících a novém mokřadu. Společně jsme se zapojili do projektu „Už jsem
čtenář - knížka pro prvňáčka.“ Ten byl zakončený
25. 6. 2020 slavnostním pasováním prvňáčků na čtenáře v prostorách velehradského kláštera.
Zapojili jsme se do sítě semínkoven - prostoru
pro sdílení osiva z vlastních zahrádek. Otevřeli jsme
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6. února besedou s botaničkou Petrou Štěpánkovou
z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Každý si může přijít vybrat osivo zajímavých druhů
rostlin a také nabídnout své vlastní přebytky k dispozici dalším nadšeným zahradníkům.
Po celý tento rok měl také v knihovně běžet projekt „Jdi svou cestou“, o který jsme úspěšně zažádali v prosinci na Ministerstvo kultury. Měli jsme
dohodnutou sérii besed a worskshopů. Aspoň jsme
na začátku roku zvládli zrealizovat ty hudebně pohybové. V lednové zimě jsme si přinesli atmosféru žhavé
Afriky a zatančili si na tradiční hudbu západoafrické
Guinei za skvělého lektorského vedení a hudebního
doprovodu sdružení Denbaya Aleny a Jirky. Jirka
Bouda posléze v únoru svým bezprostředním přístupem k hudbě, rytmu a muzikohraní zcela strhnul
k rytmohraní děti v mateřské škole i několik skautských družinek v odpoledním programu. Večer jsme
si mohli zabubnovat ještě my dospělí. Ne každý rád
„trsá“ ve víru bubnů. Z hudebních akcí byl plánován
ještě workshop hry na tradiční nástroje moravsko-slovenského pomezí (zejména koncovky) – nyní hledáme vhodnou hygienicky odpovídající alternativu,
zvažujeme i kurz výroby vlastních fléten. Z dalších
zajímavých akcí si snad každý najde tu svou. V nejbližší době k nám zavítá Jaroslav Monte Kvasnica,
jeden z největších evropských odborníků na život vlků
a provázet ho bude jeho věrná vlčice Tajga. V knihovně máme jeho „Rapsodii šedých stínů“. Z přírodovědných témat připravujeme také oblíbenou botanickou
vycházku. Zaměříme se na vegetaci našeho okolí
a jedlé plané rostliny. Koho zajímá spíš historie, zveme
ho na besedu s Vlastimilem Vondruškou 15. září.
Pro podzimní měsíce chystáme ještě další besedy,
např. přednášku psychoterapeuta s mnoha praktickými tipy pro naši duševní pohodu v každodenním
životě. Pro děti i dospělé tvořivé dílničky, promítání
z prázdninových cest, které mělo loni úžasné ohlasy
a další. Prostě smršť toho, co jsme připravovali na celý
půlrok. Ale nepředbíhejme. Teď je před námi krásné
léto. Určitě dokumentujte, foťte, točte videa a budeme rádi, když se zapojíte do dalšího knihovnického
cestovatelského večera. Pošlete svou fotku s knížkou
na prázdninách - určitě ji oceníme. Za naši knihovnu
vám přeji, ať vaše vlastní letní příběhy jsou plné barev,
vůní, zážitků a dobrodružství a mají takový děj, jaký
byste si vždycky přáli najít v té nejkrásnější knížce.
Veronika Mergentalová

Otvírací doba knihovny o prázdninách
čtvrtek 2. 7. • 16 - 18 hodin
čtvrtek 9. 7. • 16 - 18 hodin
čtvrtek 30. 7. • 16 – 18 hodin
čtvrtek 20. 8. • 16 – 18 hodin
čtvrtek 27. 8. • 16 – 18 hodin
www.velehrad.knihovna.cz
knihovna.velehrad@seznam.cz

Kultura
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Turistické centrum Velehrad

M

áme za sebou první polovinu roku 2020. Trošku zvláštní polovinu, protože jak všichni víme,
byli jsme omezeni tzv. domácí karanténou způsobenou Covid19, která postihla téměř celou planetu.
I přes toto náročné období jsme ale na Turistickém
centru nezaháleli.
Začátkem roku jste měli možnost v prostorách TC
absolvovat několik plesů, jako např. Myslivecký ples,
Ples ZŠ atd. V únoru jsme se všichni bavili na Karnevale, který již tradičně v odpoledních hodinách
je věnovaný dětem a ve večerních hodinách dospělým.
V únoru byl hostem TC kněz a muzikant Ladislava Heryán, který ve svém recitálu pobavil široké
publikum, které se přišlo podívat. Začátkem února
jsme měli vernisáž prací dětí ze ZUŠ s názvem: Od
hry k zájmu... od zájmu k zaujetí, kde jsme měli
možnost shlédnout jak malované obrázky, perokrezby, karikatury a pod., ale i keramické výrobky. Ve vitrínách se tak např. vystavovali ježečci, kačenky.
Bohužel však 13. března 2020 byl provoz Turistického centra na delší dobu pozastaven, pro nařízenou
celorepublikovou karanténu Covid19.
Rozvolňování šlo velmi pomalu, ale kolektiv TC
nezahálel a prováděl údržbové práce a desinfekci tak,
aby mohl opět v průběhu května pokračovat po zahá-

jení rozvolňování karantény. A tak jsme již v červnu
měli možnost v prostorách TC přivítat Školu vidění,
která na vernisáži k dvacátému výročí své činnosti
vystavila svá malovaná díla autorů, kteří ve Škole
vidění malují. Celkem vystavuje na cca 30 malířů,
kteří představují své výtvory jak v obrázcích, které
jsou klasicky zavěšeny, tak v obrázcích, které jsou
umístěny do našich skleněných vitrín.
Pokud nenastane žádné další omezení, plánujeme začátkem prázdnin otevření výstavy perníků, kde se návštěvníci budou moci seznámit nejen
s hotovými perníkovými výrobky, ale především
si budou moci sami vyzkoušet, jak takový perník
vůbec vzniká, jak se zdobí atd.
Po Cyrilo-Metodějské pouti máme pro Vás připravenu další vernisáž, tentokráte vernisáž fotografií,
které mají téma „Pohádkové fotografie“. Ve stejný den
pak pozveme všechny děti, ale i jejich rodiče na Ušatou pohádku v podání Kunovských komediantů.
Chcete vědět o našich dalších plánovaných akcích,
které pro Vás připravujeme na podzim? Sledujte
náš facebookový profil, případně informace hledejte
na internetových stránkách obce.
Na všechny návštěvníky se těší
kolektiv Turistického centra na Velehradě.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum

V

Vincentinum v době koronavirové

domově pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad-Vincentinum jsme přestáli jedno velmi
složité období. V období výskytu koronavirového
onemocnění jsme prožívali omezení, které snad v historii domova nemělo obdoby. Prožívali jsme ho různě:
zaměstnanci v obavách, aby v zařízení nepropukla
nákaza, zda bude dost ochranných pomůcek nebo jak
udržíme klienty v klidu a pohodě. Klienti zase netrpělivě vyhlíželi den, kdy budou moci jít na procházku
po Velehradě. V domově pracoval krizový tým, který
byl připraven operativně řešit případné problémy
vzniklé v důsledku případného přenosu nemoci.
Probíhala i preventivní opatření, např. pracovníci byli
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pravidelně testováni na Covid-2, šili ochranné roušky,
ve kterých museli zaměstnanci vydržet po celou pracovní dobu; 1 klientka po návratu z pobytu u příbuzných musela na 14 dnů do karantény.
Přesto život v domově zcela neutichl, „neusnul“.
Život v domově běžel dál i s nutným omezením.
Nakonec jsme se dočkali jara. Začalo se nám volněji
dýchat. Na nádvoří jsme si postavili májku a těšili jsme se z jara a uvolnění přísných opatření. Při
slavnostním kácení májky jsme si zazpívali a opekli
buřty. A život jde dál...
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová,DiS sociální pracovnice

Sociální služby

červen 2020

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
Milí spoluobčané,
i v našem domově jsme se museli smířit s nastavenými ochrannými opatřeními v souvislosti s Covid19, naši klienti se na čas museli obejít bez vycházek
do obce i bez návštěv svých blízkých. Na smutnění
však nebyl čas, ten byl vyplněn náhradními volnočasovými aktivitami. Naštěstí máme krásnou velkou
zahradu, kterou jsme si nyní díky její rozlehlosti,
která umožňovala dodržet potřebné rozestupy mezi
jednotlivými klienty, všichni do sytosti užili. Trávili
jsme voňavé chvilky při sbírání léčivých bylinek,
těšili jsme se z přítomnosti milých zvířecích obyvatel – našich psů Ťapky a Míši i nalezeného velkého

hlemýždě, který se nebál nám lézt po rukou. Užívali
jsme si jarního sluníčka i při poslechu a zpěvu písniček, s kytarovým doprovodem milého pracovníka.
Naše pracovnice se navíc v tomto období věnovaly
i šití ochranných roušek a jedna moc šikovná zvládla
i rouškový dort. Začátkem června jsme si uspořádali
odpolední třešňobraní, pozorování sběru potěšilo
i imobilní klienty, ostatní pomáhali ze všech sil.
Sladké třešně plné vitamínů nám všem velmi chutnaly. Už se těšíme, až se budeme moci opět vydat
na vycházky a zapojit se do Velehradského společenského dění. Přejeme všem krásné léto!
Mgr. Květa Kovaříková, sociální pracovnice,
DZP Velehrad-Buchlovská
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Odlehčovací služba Velehrad- Salašská

O

dlehčovací služba Velehrad-Salašská je poskytována od 1. května 2020. Zřizovatelem služby
je Zlínský kraj, poskytovatelem jsou Sociální služby
Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
Cílem služby je umožnit nezbytný odpočinek od
náročné péče osobám, pečujícím o své blízké se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního
postižení. Služba je poskytována dospělým osobám
od 18. let, minimální doba pobytu je 4 dny, maximální
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doba je tři měsíce po sobě jsoucí (s možností opakovaného využití služby, kdy doba využití služby nesmí
přesáhnout 120 dní).
Služba je poskytována v části objektu Salašská 61
(vchod z dvorního traktu Stojanova).
Informace o službě získáte na webových stránkách
Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o. www.ssluh.
cz/odlehcovaci-sluzba/kontakty.html
Mgr. Petra Humpolová

červen 2020

Sociální služby

Sociální služby na Velehradě

O

rganizace Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o., zastřešuje v rámci své činnosti mimo jiné také
Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále
DZP) Velehrad - Vincentinum, Domov pro osoby
se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská
a dočasně zřízenou Odlehčovací službu Velehrad
Salašská.
Někteří z Vás jistě pamatují dobu, kdy ve Vincentinu žilo více než 300 obyvatel. Tito obyvatelé tehdejšího ústavu byli postupně přestěhováni do jiných
domovů a původní Vincentinu bylo rekonstruováno.
Zbylo v něm 50 klientů a psal se rok 2007.
V současné rychle se měnící společnosti se proměňují i potřeby lidí v oblasti sociálních služeb. Je objektivní skutečností to, že celorepublikově se snižuje
počet osob, které potřebují celodenní pobytovou
službu typu domov pro osoby se zdravotním postižením, snižuje se počet zájemců o tento typ služby.
Důvodem je nízká porodnost, současná prenatální
diagnostika a rozvinuté jiné formy celého sociálního
systému. Došlo také ke zvýšení příspěvků na péči,
což umožnilo pečujícím osobám starat se o postižené
v domácím prostředí v mnohem větší míře, než tomu
bylo v minulosti.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad - Vincentinum i Velehrad - Buchlovská
jsou zapojeny, jako dalších 9 DZP ve Zlínském kraji,
do procesu transformace. Co znamená slovo transformace pobytových služeb? V domovech zůstávali
a stále někde ještě zůstávají lidé, kteří mají lehké
postižení a potřebují pouze nízkou nebo střední míru
podpory. Jsou samostatní ve více činnostech a někteří
z nich potřebují třeba jen dohled. Nač takové klienty
„držet“ v ústavní péči? Proč jim nepomoci zlepšit
jejich život, aby jej žili životem běžným jako my ostatní? V celé zemi a také ve Zlínském kraji začaly vznikat chráněná bydlení jako pobytové sociální služby
pro právě takové lidi. Do domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou přijímáni jen lidi s vysokou
mírou podpory. Ve většině zařízení klesala kapacita
domovů, tj. počet lůžek, čímž se začal zvyšovat komfort těm, kteří v domovech zůstávají – lidem s vážným
postižením. Zájemců však obecně ubývá. A na tyto
fakta je potřeba reagovat. Usnesením Rady Zlínského
kraje ze dne 8. 7. 2019 bylo pozastaveno příjímání
uživatelů na DZP Velehrad - Vincentinum. Transformační tým domova zpracoval transformační plán,
ten je veřejně dostupným dokumentem www.ssluh.
cz/dzp/dzp-velehrad-vincentinum/transformace-pobytovych-sluzeb.html. V něm se velmi podrobně
popisují potřeby každého současného obyvatele Vincentina a uvádí se, jak mají být tyto potřeby zajištěny.
V plánu se uvažuje s postupným přechodem uživatelů

s nízkou a střední mírou podpory do chráněných bydlení. Někteří zaměstnanci budou přecházet společně
s nimi a jsou schopni tak zajistit plynulejší přechod
a budou klientům oporou při startu do jejich „nového
života“. Současně se uvažuje o postupném přecházení ostatních uživatelů do jiných domovů, především
do DZP Velehrad - Buchlovská. Vždy ale počítáme
se spoluprací opatrovníků a nejbližších příbuzných,
rodinných příslušníků i samotných uživatelů, neboť
se jedná o citlivou záležitost, která se rozhodně nedá
vyřešit ze dne na den. V plánu domov počítá s obdobím do konce roku 2023, kdy by měli opustit budovu
Vincentina poslední uživatelé. Ale to jen za předpokladu, že dojde v plném rozsahu k zajištění sociální služby pro všechny uživatele v takové míře, jak
to jednotliví lidé potřebují. Pokud nebudou naplněny
tyto podmínky i časový harmonogram, nemůže dojít
k ukončení služby v r. 2023.
K 1. 7. 2020 dochází k vytvoření jedné organizační jednotky, tzn. že jednotlivé služby budou mít
jednu společnou vedoucí. Samostatnost obou domovů i názvy obou domovů zůstávají nezměněny, oba
domovy jsou nadále registrovány jako samostatné
služby. V roce 2015 bylo na DZP Velehrad - Vincentinum a DZP Velehrad - Buchlovská celkem 173 uživatelů, v současnosti na domovech žije 126 uživatelů.
Jsou zde v těsné blízkosti provozována dvě zařízení
stejného charakteru pro stejný okruh uživatelů, přičemž každé zařízení má ještě i samostatný stravovací
i prádelenský provoz. Vytvoření jedné vedoucí pozice
má vést k vyšší propojenosti a koordinaci obou domovů ve všech oblastech. V současné době to neznamená konec a zánik pracovních míst ani hromadné
stěhování uživatelů z Vincentina. Budova Vincentina
je připravená i do budoucna pro poskytování služby
lidem, kteří sociální nebo zdravotní službu vždycky
budou potřebovat.
V objektu Velehrad Salašská byla od 1. 5. 2020
zprovozněna odlehčovací služba. Tato služba
je registrována do 31. 12. 2020. Vznikla v souvislosti s nouzovým stavem ČR, protože v době nouzového stavu došlo ve Zlínském kraje k uzavření
cca 80 ambulantních sociálních služeb a současně
pobytové sociální služby, např. domovy pro seniory,
nepřijímaly nové klienty. V řadě případů tak vznikla
mimořádně obtížná situace v rodinách při péči o své
blízké a právě pro řešení těchto situací vznikla odlehčovací služba na Salašské.
Sociální služby vždy měly a budou mít i nadále
na Velehradě své nezastupitelné místo.
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace
Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.
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Tělovýchovná jednota
Vážení spoluobčané!
Dovoluji si Vám předložit informace o dění v TJ Velehrad za období od poslední zprávy, která vznikala
v době, kdy jsme neměli nejmenší tušení o situaci,
která nás provází do dnešních dnů. Celosvětová pandemie viru COVID-19 zasáhla do života jak našeho soukromého, tak do života společenského a sportovního.
V naší TJ se to projevilo nedokončením soutěží
ve stolním tenise a v přeboru šachů. Oddíl kopané
byl v plné přípravě na dokončení ročníku 2019/2020.
Ostatní oddíly byly uprostřed běžné sportovní aktivity.
Ke dni 13. 3. 2020 byla pozastavena veškerá sportovní činnost v rámci působení naší TJ. Postupem času
a to v průběhu měsíce května se začal díky postupnému rozvolňování vracet život na naše sportoviště.
Soutěže ve stolním tenisu a v přeboru šachů zůstaly
nedohrány a oddíl kopané se postupně začal připravovat na nový ročník 2020/2021. Doposud odehrálo
mužstvo mužů tři přípravné zápasy, další se budou
postupně chystat tak, aby mužstvo mužů bylo připraveno na začátek nové sportovní sezony.
Výbor TJ Velehrad připravil na konci měsíce května
valnou hromadu, na které proběhlo hodnocení dosavadní činnosti celé tělovýchovné jednoty.
Zde byly nastíněny některé studie investičních
aktivit, které bychom chtěli realizovat na fotbalovém
hřišti. Jedná se o výstavbu nové pergoly, úpravu hrací

S

Závěrem si dovoluji vyslovit přesvědčení, že naše
sportovní aktivity budeme provozovat i v následujícím
období a při další informační zprávě budeme již hodnotit i výsledky sportovního klání všech našich oddílů.
I nadále věříme a budeme podporovat spolupráci
s vedením naší obce a s vedením ZŠ Velehrad. Za dosavadní spolupráci jim patří poděkování.
Za výbor TJ Velehrad,
Jiří Nevařil předseda TJ

Stolní tenis 2020

polu s blížícími se letními prázdninami, nastává
čas i pro bilancování uplynulé sezóny, a také plánování sezóny následující. Stejně jako všechny ostatní sféry našeho života, postihla koronavirová nákaza
i průběh naší sezony. Naštěstí pro nás, se jednalo
pouze o 2 poslední zápasy z celé sezóny. Proto i přes
mírné zdržení oficiálních informací o postupových a sestupových
družstvech, můžeme zhodnotit
uplynulou sezónu.
Oddíl stolního tenisu v uplynulé
sezoně nastupoval do soutěže se
dvěma družstvy. První družstvo
Velehrad „A“, pod vedením Libora
Machaly hraje 1. třídu regionálního přeboru. Na konci sezóny
se družstvo úspěšně udrželo na
10. místě a ještě udrželo tuto soutěž pro následující
sezónu. Druhé družstvo „Velehrad B“, pod vedením
Lukáše Vaňka hraje 3. třídu regionálního přeboru.
Družstvo sezónu zakončilo na 4. místě.
Oddíl pravidelně pořádá 3 turnaje, a to vánoční,
velikonoční a turnaj s partnerskou obcí Terchová.
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plochy a zachycení dešťových vod do rezervoáru
a následné využití na zavlažování hrací plochy.

Našim cílem v následující sezóně, je založit nové
družstvo „Velehrad C“, jak kvůli větší možnosti
zapojení stávajících hráčů, tak také pro snazší začlenění nových hráčů (žáků) do soutěží. Tuto sezónu
jsme navíc dokončili již v nových reprezentativních
dresech, které nám zakoupila tělovýchovná jednota,
za což patří velký dík.
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

Sport
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Padesát let šachového oddílu TJ Velehrad
(dříve Sokol Velehrad)

Š

achy jsou souboj Bílých a Černých. Přitahuje miliony a od svého vzniku miliardy. Při této hře neteče
krev a nejsou tam ani mrtví – pouze vyřazeni z boje.
Soupeři jsou vůči sobě korektní. Výhodou šachových
bojů je, že proti sobě může nastoupit hráč, kterému je
8 let a protihráči může být 80 let a nevyhraje vždy ten
starší. Šachy se hrají na všech světadílech a nemění
proti jiným sportům pravidla. Hráči, kteří hrají soutěže, jsou rozděleni dle výkonnosti do tříd. Nejlepší
hráči mají titul velmistra. To jsou profesionálové
a hraním šachů se živí.
Šachový oddíl byl založen v rámci TJ Velehrad
v roce 1969. U jeho založení stál tehdejší předseda TJ
pan Jan Vojáček a Rudolf Kegler. V době založení
oddílu se hrály soutěže v rámci okresu ve 3 kategoriích. Základní třída se hrála po 5 šachovnicích a další
dvě po 8 šachovnicích. Vítěz první třídy se stal přeborníkem okresu a postoupil do krajského přeboru.
Náš nově založený oddíl se přihlásil do základní třídy.
Soutěžní družstvo hrálo ve složení: Burda, Maděra,
Macenauer, Maňásek a Kegler. Později družstvo
doplnila žačka Markéta Blažíčková, která když
bydlela v Boršicích, tak se stala krajskou přebornicí.
Po několika letech po doplnění hráčského kádru
jsme postoupili do 2. třídy, kde se hrálo již na 8 šachovnicích. Pak jsme postoupili do 1. třídy. Z této třídy
družstvo nikdy nesestoupilo. Zde hrají družstva jako
Staré Město, které má v různých soutěžích 7 mužstev,
Vlčnov, Kunovice, Boršice a další. V současné době je
v rámci okresu zaregistrováno 13 oddílů, např. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Hluk, Buchlovice a také
Havřice, které hrály dokonce I. ligu.
Po zahájení činnosti se členové oddílu scházeli
pravidelně každý pátek v místnosti obecního úřadu
na Velehradě. Mistrovská utkání, která se konají
v neděli, se hrávala na obecním úřadě na Modré, kde
se topilo i v neděli. Později se oddíl stěhoval několikrát. Hráli jsme v kavárně, v restauraci, v ústavu sociální péče i v bývalé orlovně, kde jsme si před utkáním
museli nejdříve zatopit. Po zavedení plynofikace

jsme získali v suterénu místnost na obecním úřadě
Velehrad, kde jsme spokojeni. Dlouho jsme se starali
o výchovu žáků. Potěšilo nás poděkování od jednoho
velehradského občana, který žije v Jižní Africe, za to,
že jsme jej naučili hrát šachy, který si často touto
hrou vzpomene na své rodiště.
Za 50 let činnosti sehrál oddíl 450 utkání. Hráč
Rudolf Kegler sehrál 449 utkání. Vynechal pouze jednou a to, když byl hospitalizován v nemocnici a lékař
jej nechtěl na utkání uvolnit. Za padesát let se v utkáních vystřídalo 31 hráčů (z toho 2 ženy). Někteří však
sehráli pouze několik utkání. Před utkáním si hráči
podají ruce, rovněž tak po utkání poražený blahopřeje vítězi. Aby poražený nepodal vítězi ruku, se stává
jen výjimečně. Bohužel toto provedl i jeden náš hráč.
Jedno utkání může trvat i necelých 6 hodin. Může
taky skončit po několika minutách, kdy hráč udělá
hrubou chybu. V šachu jsou i oblíbené hry na pět
minut, zvané bleskovky. Na hru má každý hráč pět
minut. Hra je tak ukončena, když hráč udělá špatný
tah, což v té rychlosti se často stává anebo se dotkne
soupeřovy figury.
Oddíl je materiálně dobře zabezpečen. Šachy jsou
nezničitelné. Je nutné jen občas dokoupit šachové
hodiny. Na zakoupení nových hodin přispěl finančně
i obecní úřad Velehrad. Oddíl měl připravenu oslavu
50 let na 28. března 2020. Akce byla zrušena kvůli
koronaviru.
Regionální přebor I. třídy 2019/2020 byl po 8. kole
předčasně ukončen. Oddíl skončil na 8. místě, kdy 1
utkání vyhrál, 4 remizoval a 3 prohrál. Nejlepšího
výsledku dosáhl na osmé šachovnici jako náhradník
6 bodů Rudolf Kegler a tak dokázal, že i v 86 letech
se šachy dají hrát úspěšně.
Když chcete zábavu, hrajte jen rekreačně, když
chcete úspěch, dejte se do oddílu. Šachy poskytují
vše, boj i oddech.
Rudolf Kegler
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Autor pamětní desky „Akce K“ Otmar Oliva při instalaci
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Maminky s dětmi na Obecním úřadě

Pamětní deska „Akce K“

Nové pódium u Základní školy

Kácení máje 2020

Kácení máje 2020

Opékání špekáčků při kácení máje 2020

červen 2020

Ze života obce

Stavba nového chodníku podél restaurace Vega

Nový chodník podél restaurace Vega

Předláždění chodníků u Základní školy

Předláždění chodníků u Základní školy

Nová překážka ve skate parku tzv. fun box

Nový most přes Salašku

Stavba cesty u č.p. 2

Dokončená nová cesta u č.p. 2
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Doba koronavirová v obraze
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Příprava produktů v prodejně Biozeleniny Velehrad

Vernisáž výstavy „Škola vidění“

Příprava instalce pamětní desky „Akce K“

Stavění máje 2020

Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020

Šití roušek na Stojanově

Šití roušek na Stojanově

Informace

červen 2020

Šití roušek v DZP Kopretina

Kuchařky ve školní jídelně

Chráněné bydlení Velehrad

Předání ceny vítězi Velehradského kvízu

Starosta při svatebním obřadu
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Narození
19. 12. 2019
22. 1. 2020
30. 3. 2020

Jakub Kolomazník, čp. 11
Eliška Hanáčková, čp. 91
Jakub Chlachula, čp. 329

29. 4. 2020
14. 5. 2020
7. 6. 2020

Tereza Popelková, čp. 159
Tereza Lochmanová, čp. 289
Oliver Macek, čp. 261

František Žmolík, 78 let, DZP
Josef Novotný, 79 let
Jan Chrástek, 77 let
Květuše Kašparová, 68 let, DZP
S. Františka Jančová, 89 let, ŘS
Jana Krejsová, 72 let

3.
4.
28.
28.
7.
28.

Marie Tomešková, 94 let
Anna Chůmová, 88 let, DZP
Milan Grebeníček, 65 let
Ivanka Maděrová, 75 let
Robert Paravan, 63 let
Dagmar Mičulková, 89 let

Úmrtí
2.
8.
14.
14.
10.
28.

1.
1.
1.
1.
2.
2.

2020
2020
2020
2020
2020
2020

3.
3.
3.
3.
5.
5.

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Informace
Počet obyvatel k 30. 6. 2020 je 1158. Od 1. 1. do 30. 6. přihlášeno k trvalému pobytu 9 občanů, odhlášeno
z trvalého pobytu 8 občanů.

Pozvání na letní akce
(nejen) do skanzenu Modrá

3. 7.

Výstava perníků – Turistické centrum Velehrad

4. 7.

Kočovné divadlo – pohádka pro děti – Archeoskanzen Modrá

12. 7.
7. 8.
8. – 9. 8.

Pohádkové focení – Turistické centrum Velehrad
Folk-folklórní večer – Archeoskanzen Modrá
Veligrad – historický festival – Archeoskanzen Modrá

29. 8.

Den medu a medoviny – Archeoskanzen Modrá

15. 9.

Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou – Turistické centrum Velehrad

19. 9.

Modřanské vinobraní – 24. ročník - Obec Modrá

21. – 25. 9.

Týden na Velké Moravě II. – pro školy – Archeoskanzen Modrá

28. 9.

Rybářovy žně – ochutnávka rybích specialit – Živá voda Modrá

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vyšlo 29. červen 2020, náklad 450 výtisků. Vychází dvakrát za rok.
Adresa vydavatele: Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 • IČO 291 536 • evidenční číslo MK ČR E 101 58 • Redakční rada: Mgr. Aleš Mergental,
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červen 2020

Z obecní matriky

tradi č ní hody s právem 2 0 1 9

27

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

tradi č ní hody
s právem
které se uskuteční v naší obci 5. 9. 2020
S raz u Tu r i s t i ck é h o c e n t ra ve 13 : 3 0 h o di n .

Hraje Straňanka a cimbálová muzika Sudovjan.
Hodová zábava bude v Turistickém centru Velehrad.

