Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
je krásné, že pouťový zpravodaj v sobě přináší
zprávy a informace o dění za posledního půl roku
na Velehradě, a zároveň výhledy do časů budoucích,
které snad přinesou zpět i pestrý společenský a kulturní život na Velehradě. Vždyť život se zavřenými
školami a nulovým společenským a kulturním děním
bylo něco tak nezvyklého pro Velehrad. Tou nejbližší
událostí je Velehradská pouť, která letos bude snad
„normální“, tedy s bohatým kulturním programem
a možností setkat se na večerním koncertu i slavnostní bohoslužbě. Stejně tak po roční pauze přijedou kolotoče a stánky s rozmanitým pouťovým zbožím a občerstvením. Při dodržování všech aktuálních opatření
a obezřetnosti budeme moci prožít slavnost nejen velehradského, ale národního významu. Podrobné informace o programu naleznete na zadní straně zpravodaje a samozřejmě na webových stránkách obce.
Vzhledem k nutnosti připravit se na příjezd poutníků
a návštěvníků, je potřeba připravit standardní dopravní opatření pro parkování a provoz v obci. Letos
bude příjezd do Velehradu upraven až od 16 hodiny
4. července a potrvá tradičně do 17 hodiny 5. července. Právě ve sváteční podvečer v 17 hodin jste zváni
na zakončení poutě s Cimbálovou muzikou Velehrad,
která bude tradičně hrát u vstupu do poutního areálu.
Nezbývá než si přát, aby se i letošní pouť vydařila!
S potěšením můžeme říci, že se vydařila výstavba
bytů v půdních prostorách budovy obecního úřadu.
Od října do března probíhala na úřadě stavba, při
níž vzniklo venkovní schodiště a vstup z dvorní části do budovy, stejně jako nové schodiště do podkroví. V dnešních dnech jsou připraveny k bydlení dvě
garsonky a dva byty 2 + kk. Celkové náklady dosáhly
6 495 330 korun, z čehož jsme získali dotaci z ministerstva financí ve výši 3 862 087 korun. Vypsali jsme
záměr pronájmu bytů, s prioritou nabídnout bydlení
obyvatelům Velehradu, kteří aktuálně řeší svou životní situaci s bydlením. Nemohli jsme uspokojit všechny žadatele, kterých bylo více, než je bytů. Od července zde začnou bydlet čtyři mladší i starší obyvatelé
Velehradu. Nájemní smlouvy jsou roční s možností
prodloužení. Žádosti o bydlení v těchto bytech obec
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stále přijímá, tak aby mohla reagovat na aktuální potřeby a situace svých obyvatel.
Budova obecního úřadu zažívá a dočká se i dalších
proměn. Provizorně přestěhovaná knihovna se vrátí
na své původní místo do místnosti v poschodí, kde
došlo ke kompletní opravě elektroinstalace. To je
ovšem jen malá úprava oproti chystané velké rekonstrukci. S potěšením jsme na začátku června mohli
vypsat výběrové řízení právě na přestavbu obřadní
místnosti a zároveň zasedací místnosti. Uspěli jsme
totiž ve velmi nabité konkurenci žadatelů o finanční
dotaci ministerstva pro místní rozvoj na opravy obecních budov. Získali jsme pro tuto opravu 1 755 608
korun, což je zhruba polovina celkových předpokládaných nákladů. Zasedací místnost se promění
na multifunkční spolkovou místnost pro jednání
spolků, kulturní besedy, dětské kroužky, klub maminek s dětmi, cvičení a další spolkové aktivity. Vznikne zde také malá klubovna se zázemím kuchyňky,
kde bude možno připravovat občerstvení. Obřadní
místnost dostane po desítce let novou, slavnostnější
a moderní vizáž. Je zde plánována mimo jiné výměna
oken, dlažby, nábytku a interiérové výzdoby. Vznikne
zde důstojný moderní prostor pro slavnostní události obce. Podle plánu by celá stavba měla být hotova
na konci podzimu. Vizualizace všech tří místností najdete na obecním webu v sekci Obecní úřad – Projekty
v obci.
Na konci roku jsme podávali ještě jednu žádost
o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj a to na rekonstrukci skateparku. I v tomto případě jsme v té
menší skupině obcí, které s žádostí uspěly. S finanční
dotací ve výši 780 982 korun se budeme moci pustit do stavby nových překážek, které jsou v současné
době na hraně životnosti. V podzimních měsících tak
jedno ze současně nejvyužívanějších sportovišť dostane novou podobu, tedy nové překážky s bezpečnějšími nájezdy a povrchem, který zároveň není tak
hlučný při jízdě.
Ještě dřív, než se promění skatepark, začne stavba
nové hasičské zbrojnice. I na tuto akci jsme získali
finanční dotaci ve výši 4,5 milionu a to od Hasičského záchranného sboru ČR a 0,5 milionu od Zlínského
kraje. Zastupitelstvo rozhodlo o žádosti o úvěr na do-
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financování stavby ve výši 10 milionů korun u České
spořitelny. Následně jsme vypsali veřejnou zakázku
na dodavatele stavby, do níž se přihlásilo devět firem.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka od firmy STAMOS Uherské Hradiště s nabídkovou
cenou 13 167 260,67 Kč. Firma při hodnocení splnila
všechny požadavky, prověřily se uvedené aktuální
reference, porovnaly se nabídkové ceny jednotlivých
položek s dalšími dvěma nabídkami v pořadí a nebyly
nalezeny žádné okolnosti, které by nedovolovaly vybrat nabídku společnosti Stamos. Zastupitelstvo výběr schválilo a stavba by se měla na konci června rozjet. Nejdříve demolice staré budovy a následně stavba
nové zbrojnice. Celá akce by měla podle smlouvy trvat do konce května příštího roku.
Výstavba hasičárny si vyžádala také zrušení sběrného místa pod hasičárnou. V současné době jednáme s Arcibiskupstvím olomouckým o novém prostoru, kde by mělo vzniknout jak sběrné místo, tak
komunitní kompostárna pro možnost uložení rostlinného odpadu jak z veřejných prostor, tak trávy, listí či
větví ze soukromých zahrad. Zároveň dojednáváme
s Českou poštou možnost provizorního využití dvora za budovou velehradské pošty pro ukládání pytlů
s plastem a papírem. Do doby vytvoření nového prostoru máme všichni možnost využívat Sběrný dvůr
Mikroregionu Buchlov na Křižných cestách u Buchlovic, tak jak tomu již mnoho let je. Další informace
k odpadům a možnostem nakládáním s nimi se dočtete v samostatném textu dále ve zpravodaji.
Po horečnatých opravách, úpravách, úklidu a pořizování nového vybavení jsme na začátku otevřeli
provoz Kempu Velehrad. Obec Velehrad začala provozovat kemp, který je jednak jedním z prvků služeb
v turistickém ruchu pro lidi přijíždějící na Velehrad,
a zároveň zázemím pro vycházky a relaxaci nás
místních. Vyrostlo zde nové dřevěné dětské hřiště,
v bufetu najdete pestrou nabídku nápojů a občerstvení. Renovovali jsme sruby a všechny postele vybavili novými matracemi, doplnili nové povlečení, tak
aby se všichni hosté mohli pohodlně vyspat. Zájem
o služby kempu je velký, což potvrzují jak objednávky od stálých návštěvníků, tak nových turistů, kteří
využívají možnosti cestování v našem kraji. Správce
kempu s dalšími pracovníky vytvořili tým, který velmi rychle naskočil do ostrého každodenního provozu. O detailech provozu kempu se dočtete na dalších
stránkách zpravodaje.
V jarních měsících jsme mimo jiné aktivity připravovali další dva stavební projekty a s tím související
žádosti o finanční dotace na jejich realizace. Ten větší
projekt se týká základní školy. Vzhledem k více než
dvacetiletému fungování školní kuchyně dochází
k potřebě výměny gastro zařízení a s tím potřebných
stavebních úprav prostor pro standardní provoz kuchyně. Součástí projektu je také výměna dlažby (marmolea) na všech chodbách v budově školy. Celkový
rozpočet projektu přesahuje 15 milionů korun, a pro-

to jsme požádali ministerstvo financí o dotační výpomoc. Druhý projekt a s ním spojená žádost o dotaci
se týká přestavby budovy bývalých veřejných záchodů u brány do Stojanova. V budově jsou vyprojektovány dvě garsonky, které by měly sloužit k bydlení
především potřebným seniorům z Velehradu. Tento
rozpočet dosahuje částky 2,5 milionu korun. Rozhodnutí o rozdělení dotací by mělo z ministerstva přijít
v letních měsících.
V souvislosti s přípravou projektu ve škole jsme digitalizovali všechny papírové stavební výkresy budovy základní školy, aby bylo v budoucnu možné snáze
zpracovávat projekty, které se budou týkat oprav budovy základní školy.
Zásadních oprav elektroinstalace se dostalo budově obchodů sousedících s mateřskou školou. Jak potraviny, tak smíšené zboží má nové rozvody a jističe.
Změna se odehrála také na rybníku Rákoš, kde
pracovník obce vytvořil místo dřevěného mostu novou širší kovovou konstrukci s novou dřevěnou mostovkou.
Obec i pro letošní rok vypsala vlastní dotační program Dešťovka do zahrad, v němž mohou domácnosti získat dotaci z obecního rozpočtu na pořízení
nádob na zachytávání dešťové vody. Pro letošní rok
je na tuto akci vyčleněno až 100 tisíc korun. Detaily podmínek a žádost naleznete na úřední desce
na webových stránkách obce.
Po několika jednáních v uplynulých měsících obec
Velehrad dospěla k dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým na nákupu několika pozemků. Tím nejaktuálnějším je pozemek pro rozšíření velehradského hřbitova. Může tak začít stavební řízení na rekonstrukci
a rozšíření hřbitova. Obec Velehrad se stala vlastníkem pozemků kolem rybníků Žabinec a Konventní,
které souvisejí s údržbou veřejných prostranství navazujících na cyklostezku a komunikace. Po dohodě
s vedením obce Modrá, Ředitelstvím silnic zlínského
kraje a odborem dopravy dojde u rybníku pod skanzenem k ukončení neoficiálního divokého parkoviště.
Parkování a pohyb chodců zde dlouhodobě způsoboval kolizní situace, které přinášely velké rizika srážky
chodců s projíždějícími auty. Po společné dohodě zde
obec Velehrad vybuduje při okraji silnice zábradlí.
Dalším pozemkem je kus pole mezi Hájem a Salaškou poblíž přečerpávací stanice. V této lokalitě má
obec vyprojektované biocentrum, které koresponduje s územním plánem a přirozeně propojí zastavěnou
část obce s lesem. Pro vznik louky a související výsadby stromového a keřového pásma budeme usilovat
o finanční dotaci z programů ministerstva životního
prostředí.
Jsou před námi letní dny, které krom pracovních
povinností přinesou i dny odpočinku a načerpání sil
po náročné zimní a jarní karanténě. Přeji nám všem,
aby léto bylo báječné!
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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Jak plyne čas v mateřské škole

A

Absolventi
MŠ Velehrad 2020/2021

ni mateřské škole se nevyhnuly koronavirové opatření a na určité období její uzavření. O to více se těšíme, že jsme
se mohli opět všichni vrátit zpět
a užít si těch pár měsíců do konce školního roku.
V dubnu jsme s dětmi oslavili Den Země se skřítkem Kleofášem a plnili jsme různé úkoly spojené se
Dnem Země – skládali jsme puzzle zeměkoule, třídili
jsme zvířata, které žijí ve vodě, na souši, třídili jsme
odpad a spoustu dalších úkolů spojených s tímto
tématem. Posledním úkolem bylo nalezení pokladu,
což bylo pro všechny tou nejlepší odměnou v podobě
sladkostí a pírka pro štěstí.
S nástupem dlouho očekávaných teplých dnů jsme
trávili co nejvíce času venku a snažili se maximálně
využít místních možností, které obec Velehrad a přilehlé obce Modrá a Salaš nabízí.
Vypravili jsme se s dětmi na kemp, kde si děti
vyhrály na novém dětském hřišti, občerstvily se svačinkou a sladkostmi a cestou tam i zpět si zazpívaly
doposud naučené písně za doprovodu kytary. Měly
možnost pozorovat i práci lesníků při nakládání
dřeva, což zaujalo především chlapce. Další dny
jsme se vydali na Modrou do místního skanzenu,
kde se děti mohly seznámit s životem našich předků,
pozorovat výrobu keramických nádob a vidět i domácí zvířata.
Poznávání historie Velehradu jsme zahájili prohlídkou lapidária, kde se dětem velmi líbilo. Poté
jsme pokračovali v prohlubování vědomostí o historii Velehradu hledačkou a šifrovačkou „Okolo
Velehradské Baziliky“, kterou vytvořilo Vzdělávací
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a informační středisko Bílé Karpaty ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Velehrad a obcí Velehrad, Petrem Slintákem a Dagmar Benovičovou.
Odměnou za správné vyřešení tajenky byly drobné upomínkové předměty z Informačního centra
a Turistického centra ve Velehradě, ze kterých byly
děti nadšeny. Dále jsme podnikli výlet na Salaš
s poznáváním různých druhů bylin, vycházky k bludišti, do kostela na Modré a výpravu na Živou vodu,
abychom praktickými ukázkami obohatili probírané
téma „Voda“. V závěru školního roku nechybělo ani
loučení s předškoláky, které proběhlo letošní rok
v pohádkovém duchu. Nastávající školáci si mohli
zahrát role v pohádce „O dvanácti měsíčkách“.
Za kolektiv MŠ Velehrad napsala
Bc. et Bc. Blanka Dršková, DiS
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A

Základní škola Velehrad

opět nastal čas kovidový. Škola se
uzavřela pro všechny žáky a přenesla
se do jejich domovů. Učitelé vysílali ze školy
do domovů dětí a stali se tak součástí jejich
rodinného života. Nebylo to vždy jednoduché, našly
se ale i zábavné momenty. Učitelé byli kreativní
a snažili se výuku žákům oživit. A tak si na prvním
stupni všichni žáci zahráli několik únikových her,
které naši vyučující sami vytvořili. Online jsme přivítali jaro. Všichni žáci i učitelé si vyzkoušeli únikovou
hru - Jak královna Zima zaklela sluníčku paprsky
a skřítek Studníček nemohl otevřít studánku. Žáci
v této hře plnili různé úkoly týkající se jarní přírody, poznávali květiny, houby, třídili zvířátka, hráli
pexesa a doplňovali slovíčka do hádanek. Ten, kdo
splnil úkoly, získal hesla k tajenkám, otevřel zámky
a tím pomohl sluníčku zase hřát a Studníčkovi vrátit vodu do studánky. A nejen to, ze tříd se ozývaly
jarní písničky, recitovaly se básničky, ve čtvrté třídě
žáci řešili jarní kvíz v aplikaci Kahoot, druháci byli
oblečení v krásných kostýmech a také paní učitelka
s asistentkou měly parádní outfit. Ve všech třídách
žáci vyráběli jarní výrobky, různé vystřihovánky,
kytičky, jarní přáníčka, zvířátka, většinou inspirované
webovými stránkami Krokotak. Také jarní hádanky,
pranostiky i velikonoční zvyky doprovázely tuto
výuku. K tomu nám hezky svítilo sluníčko a úsměvy
na tvářích a radost z povedené práce byla odměnou
za skvělý jarní den.
Mezinárodní olympijský výbor přiřkl pořádání
XXXII. letních olympijských her 2020 japonskému
Tokiu. Kvůli probíhající pandemii koronaviru rozhodli organizátoři o tom, že se olympijské hry uskuteční
o rok později, tedy v létě roku 2021. Téma letošního
projektového dne on - line pro žáky 2. stupně bylo

proto předem jasné, olympijské hry jsou přece nejvýznamnější sportovní událostí s bohatou historií
a symbolikou. Zaměřili jsme se přitom na praktické
činnosti a úkoly, na kterých žáci pracovali ve skupinkách. Při plnění úkolů děti musely zapojit fantazii,
vyhledávat informace a zapojit se do sportovní výzvy.
Nebylo to lehké. Posuďte sami, zvládli byste během
dvou hodin vyrobit maskota olympijských her, navrhnout sadu olympijských medailí, vyhledat pět odlišností mezi Českou republikou a Japonskem nebo
najít a sepsat příběh některého z paralympijských
sportovců? A ještě vše zpracovat do prezentace? Naši
žáci to dokázali.
Občas místo učitelů vysílali hosté. Pozvali jsme
si herce Slováckého divadla, aby žákům výuku
zpestřili. Využili jsme několik nabídek k prohlídce
jaderné elektrárny nebo výukové programy pro žáky.
Pan Igor Stránský se s žáky v hodině zeměpisu vydal
na cestovatelskou besedu a podělil se s nimi o svoje
zážitky z cestování.
Každé první setkání je plné očekávání. Natož jde-li
o setkání budoucích prvňáčků s novou paní učitelkou. To úplně první proběhlo online. Tady se nová
tvář velehradského učitelského sboru Mgr. Kristýna
Balounová žáčkům pouze představila. Hravou formou pak trávili on-line čas naši budoucí prváci s paní
učitelkou Mgr. Kateřinou Švecovou a Mgr. Andreou
Andrýskovou. I v této nelehké situaci to všichni
zvládli skvěle. Do letošní první třídy jsme zapsali 24
nových žáků a paní učitelka třídní si budoucí prváčky pozvala do školy na Předškoličku s medvědem.
Hodina plná her představy dětí naplnila a zaseli jsme
semínko přátelství a sounáležitosti pro příští léta.
Poprvé v historii naší školy se nám podařilo uspět
v mezinárodním programu Erasmus+. „Vzdělávání
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k akci: Web života“ je náš mezinárodní projekt,
který spojuje 5 škol ze Severní Makedonie, Rumunska, Francie, Slovinska a České republiky. Kdyby byla
běžná situace, hostili bychom v únoru žáky a učitele
z pěti evropských škol. Kdyby byla běžná situace,
měli bychom už za sebou setkání v Rumunsku v říjnu
2020. Jenže všichni víme, že situace běžná není,
a proto se termín prvního setkání několikrát musel
přesunout. A abychom splnili podmínky projektu
Erasmus+, museli jsme uspořádat projektové setkání
online v týdnu od 17. do 21. května. Projekt Education
to Action: Web of Life si klade za cíl zvýšit povědomí
našich studentů o úloze lidí při ochraně přírodního
prostředí. A s tím máme v naší škole bohaté zkušenosti. Po celý týden skupina deseti vybraných žáků
a tří vyučujících pracovala spolu s dalšími studenty
a žáky ze zahraničních škol na společných úkolech.
Představili svoji školu, ukázali, jakým způsobem se
v každé škole žáci vedou k ochraně životního prostředí, k recyklaci a ke kladnému vztahu k ekologii.
Přidanou hodnotou bylo samozřejmě to, že žáci rozvíjeli nejen své znalosti, ale především kompetence
mluvit v cizím jazyce, pracovat v nových programech
na počítači a organizovat svoji činnost. „Zpočátku
jsme se trochu styděli mluvit v angličtině, ale pak
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jsme viděli, že stejný problém mají i žáci z ostatních
zemí, nervozita opadla a potom už jsme si povídali,
i když na nás zrovna nedohlíželi učitelé. Byla to pro
nás velká zkušenost, víme, že se ve světě neztratíme,
a doufáme, že se vypravíme na skutečné setkání
v příštím školním roce,“ shodli se sedmáci a osmáci,
kteří pracovali celý týden na projektových úkolech.
Online projektové setkání je za námi a můžeme plnit
další výzvy, které projekt Erasmus+ přináší.
Po velkém návratu do školy jsme všichni rádi, že
se můžeme opět vidět „naživo“, být všichni spolu.
Život ve škole se pomalu vrací do normálních kolejí.
Učíme se venku, pokud to počasí dovolí. Skanzen
na Modré je vhodným místem, kde se můžeme dozvědět více o našich předcích. Prváci se brzy stanou
čtenáři, spolupracují s knihovnami. Deváťáci úspěšně
zvládli přijímací zkoušky. Gratulujeme jim a přejeme
jim šťastnou cestu na jejich vysněných školách. Nenecháme si ujít ani společné fotografování, oslavili jsme
den dětí a opět jsme tou naší aktivní, rodinnou školou,
kde: „Všichni společně tvoříme barevný svět“.
Za všechny z naší základky
přejeme krásné léto a „normální“ svět!
Mgr. Andrea Olbertová,
ředitelka školy

Školství
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Stojanovo gymnázium

D

ruhé pololetí na SGV se neslo ve znamení
pokračující distanční výuky. I přes obtíže spojené s někdy nevyzpytatelným internetovým připojením se vyučujícím naší školy podařilo oživit vyučování několika zajímavými „návštěvami“ – a tak se žáci
2.A mohli na dálku spojit s americkým učitelem
Jacobem Pruittem a žáci 4.A se setkali s bývalým
americkým lektorem naší školy Patrickem Manionem. Nezapomínali jsme ani na naše přátele z italského Corrregia, které alespoň krátce pozdravili naši
žáci 1.A. Pozadu nezůstávaly ani ostatní jazyky, kde
se vyučující snažili motivovat studenty k vytváření
krátkých videí, z nichž některá je možné zhlédnout
i na webových stránkách školy. Za zmínku určitě stojí
úspěch našich ruštinářů, kteří zcela ovládli nejvyšší
příčky v 55. ročníku regionálního kola festivalu ruské
kultury a jazyka Ars Poetica – Puškinův památník.
Pochvalu si jistě zaslouží i Sára Mašková a Magdaléna Chrástecká (obě 4.B), které po čtyřech letech studia francouzštiny dosáhly na mezinárodní certifikát
DELF a ukázaly všem ostatním, že i za tak krátkou
dobu je možné zvládnout cizí jazyk na takové úrovni.
Paralelně s těmito aktivitami jsme se zapojovali
do dalších různých jazykových soutěží, ale zájemci
z řad studentů se účastnili i přírodovědných olympiád či Matematického klokana nebo humanitně zaměřených soutěží - ať již se jedná o dějepisnou olympiádu či dlouholetou přehlídku recitátorů Wolkerův
Prostějov. Všichni jsme si uvědomovali, že sedět celé
dny u počítače je nesmírně náročné jak pro učitele,
tak pro žáky, a proto jsme uvítali aktivitu zorganizovanou Střediskem volného času Rozhýbej SGV, která
probíhala v měsíci březnu. Do této soutěže se mohli
zapojit učitelé i žáci a soutěžilo se i mezi třídami.
Podstatou bylo ve stanovené době udělat co nejvíce
kroků. Paradoxně se tato aktivita rozjela v době, kdy
pohyb nás všech byl nařízením vlády omezen na nejbližší okolí. I přesto se však podařilo dohromady
ujít 28 333 km a vítězná třída 3.B se na nich podílela
celkem 5 187 km. Nejvíce kilometrů pak ušel David
Vojáček (2.B). Tato aktivita ukázala, že kdo se chce
hýbat, překoná všechny překážky.
V dubnu pak přišla další radostná zpráva, když
v krajském kole SOČ se oba naši zástupci Anežka
Berková (3.A) a Ladislav Menšík (4.A) umístili
na prvních místech ve svých kategoriích, a postoupili
tak do celostátního kola této Středoškolské odborné
činnosti, která se snaží vést středoškoláky k samostatnému zkoumání a jejich následné prezentaci
a obhajobě před laickým i odborným publikem.
Přišel měsíc květen, který se dá v pravdě nazvat
„hektickým“- hned na začátku přišly přijímací
zkoušky, v rámci kterých do našich školních lavic
zasedlo přes 140 uchazečů o studium z řad žáků
devátého ročníku. Přijímací zkoušky předznamenaly,
že se škola snad někdy vrátí do svého normálního

rytmu. Toužebně jsme očekávali zprávu, že nám
bude umožněno vrátit se zpět k prezenční výuce.
Dočkali jsme se 24. května: škola se rozpovídala
desítkami hlasů našich žáků a školní budova přestala
působit tak opuštěně. Pravda, někteří z nás zjistili,
že věci, které předtím automaticky dělali, už tak
samozřejmě nedělají, ale bylo určitě oživující vidět
se tváří v tvář a ne jen přes obrazovku. V tentýž den
se také rozjel kolotoč písemných maturitních zkoušek, který pokračoval v prvním červnovém týdnu
zkouškami profilovými. A protože epidemiologové
povolili konání škol v přírodě, mohly se na začátku
června uskutečnit tolik oblíbené projekty osobnostního rozvoje ve Fryštáku.
Dá se říci, že v těchto dnech jdeme do finále: čeká
nás rozloučení s našimi čtvrťáky, kterých jsme si letos
opravdu moc neužili. Jako každé loučení i toto bude
smutné, ale zároveň radostné, neboť toto je úděl
absolventů, jít dál a ukázat, že dokáží v dalším studiu
i životě obstát.
Za zaměstnance a studenty SGV
Mgr. Michal Hegr,
ředitel Stojanova gymnázia, Velehrad
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Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

K

onec školního roku se blíží, je zcela jiný než
roky předcházející. Tak jsem začínala svůj příspěvek v loňském roce a myslela jsem si, že je to
naposledy. Jak jsem se mýlila. Koronavirus a tím
omezení provozu nás na několik měsíců zcela 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 5. května i když ne pro všechny děti. Výtvarka
ovšem přešla zcela do distanční výuky, která probíhá
až do konce školního roku. Martina Dörrová každý
týden připravuje balíčky s výtvarným materiálem
a přesným návodem na výrobu předmětů, které
potom děti vytváří doma za vydatné pomoci rodičů.
Sportovní gymnastika se přestěhovala do Turistického centra, kde má uložené sportovní nářadí,
které využívá k nácviku gymnastické sestavy. Cvičí se
venku a snad děvčatům pod vedením Johany Zůbkové bude přát počasí do konce školního roku.
Hru na kytaru řadu let učí Radka Turzíková,
která má zázemí v zasedačce Obecního úřadu Velehrad. Schází se také již prezenčně, některé děti
se ovšem vzdělávaly distančně. Toto bylo velmi
náročné, a proto jsou všichni moc rádi, že se mohou
setkávat osobně.
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.
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Po dlouhých dnech doma, bez školy, kroužků,
kamarádů bude ve Velehradě léto, jak se patří! Letos
jsme totiž pro děti připravili tři příměstské tábory,
jeden je se zaměřením na sport, druhý je rybářský
a třetí nový s výtvarným zaměřením. Tábory budeme
realizovat ve spolupráci Klubu přátel ICM, z.s. Uh.
Hradiště. 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.
Přeji vám, jménem všech pracovníků DDM Šikula,
krásné a pohodové prázdniny, příjemnou a klidnou
dovolenou.
Mgr. Ivana Zůbková
ředitelka Domu dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

červen 2021
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Koncert absolventů a sólistů ZUŠKY

V

e středu 9. 6. 2021 se uskutečnil v bazilice
na Velehradě koncert absolventů a sólistů ZUŠ
Uherské Hradiště. Jsme rádi, že jsme se mohli po tak
dlouhé době všemožných opatření, všichni společně zaposlouchat do krásných tónů, které rozezněly
Velehradskou baziliku. Tato akce mohla proběhnout
také díky tomu, že se žáci po celou dobu zapojovali
do distanční výuky, která probíhala i na ZUŠCE.
Poděkování tak patří žákům i učitelům za jejich úsilí

se vypořádat s celou řadou problémů dnešní techniky, kdy jedinou komunikační cestou byly mobilní
telefony, tablety a počítače. Mezi účinkujícími byli
převážně žáci ZŠ Velehrad a Stojanova gymnázia.
Do budoucna se určitě budeme těšit na další inspirující koncerty současných i nových žáků ZUŠKY, kteří
úspěšně absolvovali 27. 5. 2021 talentové zkoušky
na velehradské pobočce.
Mgr. Jakub Macek

Výuka ZUŠ Slovácko na Velehradě

Z

ákladní umělecká škola Slovácko završila již
šestým školním rokem své působení při velehradské základní škole, kde má svou pobočku.
Do druhého pololetí nastoupili žáci opět v distančním režimu. I přes jistá úskalí tohoto způsobu výuky
se zapojovali téměř všichni prostřednictvím moderních komunikačních technologií a aplikací. Malé
flétnistky se v tomto nelehkém školním roce rozhodly scházet ve svém volném čase a vytvořily soubor,
kde se učí hrát i společně.
Na půdě základní školy jsme se s žáky opět setkali
v polovině dubna.
Děti se obnovené prezenční výuky účastnily poctivě a spolu se svými učiteli se připravovaly na závěrečná vystoupení, která proběhla na konci školního roku.
Ze zúčastněných bychom chtěli jmenovat Terezu
Švecovou ze třídy pana učitele Pleváka, která zahrála na klavír skladbu Jarní tání v rámci jarního on-line
koncertu. Anička Krystová ze třídy paní učitelky
Kamenčákové, která zahrála na flétnu skladbu Uno
ballo v rámci koncertu, který se konal 8. 6. v uherskohradišťské Redutě. Jsme také rádi, že mají zdejší
děti zájem o hru na hudební nástroj, což dokázala
jejich hojná účast na talentových zkouškách, které
proběhly na začátku června. Závěrečnou tečkou

za školním rokem 2020/2021 byla besídka žáků klavírního a dechového oddělení, která se konala 16. 6.
v prostorách základní školy. Zazněly zde jak skladby
sólové, tak skladby v souborovém uskupení.
Závěrem bychom chtěli popřát dětem krásné, odpočinkové a prosluněné prázdniny! Rodičům děkujeme
za podporu v tomto nelehkém školním roce. A v září
se budeme těšit nejen na naše stávající žáky, ale také
na ty, kteří svou hudební cestu teprve začnou.
Jan Plevák, Michaela Kamenčáková
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V poutním areálu
není ticho ani v době pandemie
Vážení čtenáři,
minulé léto si většina z nás myslela, že pandemie
je už za námi, ale nejhorší nás teprve čekalo. Už
na začátku podzimu loňského roku se situace zhoršila natolik, až došlo vlivem vládního nařízení k úplnému zastavení kulturní i turistické činnosti. Ač by
se na první pohled mohlo zdát, že díky pandemii
se poutní areál zahalil do absolutního ticha, opak je
pravdou! Sice bylo infocentrum zavřené a Velehrad
se ocitl bez turistů, ale ve věžích baziliky to nepřestalo dunět. Zvony zvonily dál i v této těžké době.
Bohoslužby v bazilice se totiž mohly konat v určitém omezení. Bazilika byla každý den otevřena
k individuální prohlídce. Díky tomuto mírnějšímu
opatření mohly proběhnout před postní dobou dvě
poutě. První proběhla v neděli 24. ledna, a to Poutí
za jednotu křesťanů, tedy v den, kdy před pěti lety
byla otevřena Svatá brána roku milosrdenství. Druhá
tradiční Zimní pouť, k výročí úmrtí svatého Cyrila,
byla uskutečněna v neděli 14. února a celebroval
ji olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík,
který se krátce před bohoslužbou podíval i ke zvonům.
Na mše svaté se svolávají věřící pomocí zvonů.
Ve většině kostelů udržuje zvony v pohybu elektrický
pohon a bazilika není výjimkou, jelikož v malé sanktusové věži baziliky jsou u tří zvonů elektrické motory. Naproti tomu ve velkých průčelních věžích žádný
motor u zvonů není. Velehrad je totiž jedním z mála
míst, kde aktivně funguje skupina dobrovolných
zvoníků, kteří zajišťující ruční zvonění na tři velké
zvony. Dohromady v bazilice visí šest zvonů. I když
velké ručně vyzvánějící zvony v průčelních věžích

se ozývají pravidelně pouze o nedělích, pohřbech
a mimořádně ve větší svátky, tak je to víceméně kuriozita. Další rarita spočívá v tom, že mezi zvoníky je
zapsán také velehradský kaplan P. Miroslav Herold
SI. V raném křesťanství mohly totiž zvonit pouze
řeholní a duchovní osoby, tak zde máme i návaznost
na původní tradici. V poledne zvoníci každou neděli
rozezní zvon sv. Janů Křtitele a Evangelisty, který
se nachází v jižní věži baziliky. Před samotným začátkem bohoslužeb vyzvání tento zvon spolu s elektrickými zvony, nacházející se v malé sanktusové věži
baziliky. Při velkých slavnostech, například Vánoce,
Velikonoce a Letnice, se většinou přidá přede mší svatou v deset hodin i největší zvon sv. Josefa a Terezie,
visící samostatně v severní věži baziliky. Tento zvon
váží odhadem úctyhodných 5 tun a k jeho rozhoupání je potřeba minimálně dvou zvoníků v dobré kondici a další dva na střídání. Největší zvon se rozezní
nejen na církevní, ale i světské události. V tomto roce
takové výjimečné události zvoníci odzvonili dvě. Dne
21. března ve 12.00 hod. se uskutečnilo mimořádné zvonění za oběti pandemie. Bylo to přesně rok
od první oběti koronaviru v naší zemi. Dále proběhlo
15. května v 19.30 hod. Svatojánské zvonění k úctě

svatého Jana Nepomuckého. Tento světec je patronem velehradské kaple, která se nachází u mostu přes
potok Salaška směrem na Tupesy. Tento rok si totiž
připomínáme 300 let od blahořečení svatého Jana
Nepomuckého.
Po skončení nouzového stavu začalo výrazné
rozvolňování vládních protiepidemických opatření.
Velehradské infocentrum se od 10. května otevřelo, podzemí baziliky začali navštěvovat turisté,
prostory Stojanova gymnázia ožily po dlouhé době
studenty a do obce se vrátil běžný turistický život.
Tímto vás zveme na prohlídku baziliky, jejího
podzemí i do expozic Velehradského domu sv.
Cyrila a Metoděje, které poodkrývají velehradskou
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tradici a nabízejí ke zhlédnutí jedinečnou sbírku
Biblí či věrnou kopii Turínského plátna. S postupným uvolňováním se mohou konat i kulturní akce.
Jedna z nich, která se mohla uskutečnit, byla realizována v sobotu 22. května s názvem Den otevřených
dveří poutního domu Stojanov při příležitosti 170.
výročí narození arcibiskupa A. C. Stojana, který je
pohřben v Královské kapli místní baziliky. V rámci
programu proběhla v 10.00 hod. pontifikální mše
svatá celebrovaná olomouckým arcibiskupem Mons.
Janem Graubnerem. Další kulturní akcí v poutním
areálu byla Noc kostelů, která proběhla v pátek

28. května. Program byl zahájen, jako každý rok, mší
svatou v 18 hodin, pokračoval pěkně připravenou
zážitkovou prohlídkou věnovanou dětem, komentovanou prohlídkou velehradské baziliky, vyprávěním
ze života arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a večer

byl zakončen krásnou zvukovou ukázkou velehradských varhan, které čítají 5 521 píšťal. V červnu už
je zvykem uskutečnit Víkend otevřených zahrad,
který letos proběhl ve dnech 13. a 14. června.
Zájemcům je nabízena nejen individuální prohlídka,
ale také komentovaná prohlídka klášterní zahrady.
I letos plánujeme uskutečnit cyklus šesti varhanních koncertů.
Rychlým mílovým krokem se blíží 22. ročník
Dnů lidí dobré vůle 2021, jenž vyvrcholí 5. července slavnostní poutní mší svatou v 10.30 hod.
na nádvoří za přítomnosti českých a moravských
biskupů. Po Hlavní pouti následuje Malá pouť (letos
11. 7.). Odpoledne snad proběhne již odložená
Valná hromada Matice velehradské z.s. Do konce
roku nás čeká ještě mnoho různých kulturních
a náboženských akcí (Pouť Matice velehradské
z.s., Hvězdicová pěší pouť, Hudební festival Šroubek, Svatoštěpánský koncert a plno dalších), které
pevně věříme a doufáme, že proběhnou v normálním režimu a nebudou muset být hodně omezeny,
nebo dokonce úplně zrušeny. Z tohoto důvodu Vás
prosíme o sledování webových stránek infocentra
www.velehradinfo.cz, kde najdete vše o aktuálních
aktivitách. Duchovní události ve velehradském poutním areálu informují webové stránky naší farnosti
www.farnostvelehrad.cz. Za zmínění stojí určitě
také užitečný zdroj informací facebookový profil:
Poutní areál Velehrad.
Marie Vojáčková

Po stopách sv. Cyrila a Metoděje
koncert

východního církevního zpěvu sboru z kláštera sv. Jana Křtitele (Makedonie)

skladby z období 9. století

sobota

3. července 2021 / 16:00
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje

Velehrad
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Den otevřených dveří na Stojanově

D

ne 22. května uplynulo právě 170 let od narození Antonína Cyrila Stojana, olomouckého
arcibiskupa, zakladatele poutního domu a muže,
který se výrazně zasloužil o to, že je Velehrad tak
významným poutním místem. Rozhodli jsme se,
že toto výročí oslavíme spolu s obyvateli Velehradu –
našimi sousedy.
Celý program začal dopoledne mší svatou v bazilice, hlavním celebrantem byl arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostním obědě byly nejdříve oceněny
práce dětí, které se zapojily do soutěže - malovaly
obrázky A. C. Stojana nebo události z jeho života.
Zúčastnilo se 103 dětí a všechny obrázky se moc
povedly. Některé práce jsou vystaveny do 15. července v bazilice. Každý dostal za účast batůžek s podpisem A. C. Stojana a sladkou odměnu.
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Během odpoledne bylo možné projít celý poutní dům a dozvědět se tak něco o provozu, historii
i technickém zázemí. Pro děti byla připravena tvořivá
dílnička – spolu se sestřičkou si děti mohly vyrobit
magnetky. Samozřejmě se našlo i něco dobrého
na mlsání a pro dospělé kafíčko. A když děti proběhly
celý dům a ochutnaly moučníky, mohly si na dvoře
zkusit udělat bubliny z velkého bublifuku.
V ten den byla také možnost prohlídky podzemí
baziliky a návštěva expozic ve Velehradském domě
sv. C a M.
Byl to krásný den, všechno se nám vydařilo na výbornou. Mnohokrát děkujeme všem, kteří
se zapojili do příprav, podpořili nás finančně, dobrým
slovem a přítomností.
Jindřiška Borková

červen 2021

Památník Jana Pavla II.
„Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji
říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku.
Do země zdevastované ideologií nenávisti, přijíždí posel
lásky. Mám tu čest být svědkem okamžiku, kdy její
půdu líbá apoštol duchovnosti,“ prohlásil prezident
Václav Havel při uvítání Jana Pavla II 21. 4. 1990 v Praze.
Návštěvě Jana Pavla II. předcházelo 40 let vlády
ideologie strachu, vzájemné podezřívavosti, závisti,
trvalého třídního boje a nesvobody. V roce 1985, kdy
měl svatý slolec eminentní zájem o návštěvu naší vlasti
(výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu) nebyla návštěva vládnoucí komunistickou mocí
umožněna.
Život a dílo slovanského papeže je popsáno v mnoha
knihách a mnozí z nás jsme byli svědky jeho slov
a činů. Součástí odkazu Jana Pavla II. je trvalý apel
na život v pravdě. Jeho zvolání „Nebojte se ... “ k dělníkům v Gdaňsku bylo směřováno i nám všem a je platné
dodnes. Jeho podíl i osobní oběť na demontáži komunistických režimů v tzv. Východním bloku a tím i na naší
svobodě je zásadní a naprosto neoddiskutovatelný.
Papež Jan Pavel II navštívil Velehrad dne 22. 4. 1990,
kdy vrtulník s jeho osobou přistál na fotbalovém hřišti
v Tupesích. Tato státní návštěva téměř bezprostředně
po „Sametové revoluci“ nebyla pouze událostí náboženskou, ale byla naprosto mimořádným impulzem
pro směřování naší budoucnosti jak na domácím, tak
mezinárodním poli.
Návštěva papeže byla obrovským symbolem společenské změny a pro velkou část obyvatel, pro které
Vítězný únor a události následující znamenaly negativní zásah do jejich života, mnohdy útrapy, strádání
a věznění stvrzení toho, že Československo je opět
svobodné.
Myšlenka památníku na tuto událost není pouze
upomínkou na tuto slavnou a památnou státní návštěvu
pro příští generace, ale také připomínkou hodnot, které
Jan Pavel II. celý život šířil. Je na každém z kolemjdoucích poutníků nakolik nechá promluvit tento odkaz
do svého srdce a mysli. Moto „Pouť za svobodou a pravdou nekončí“ spolu se symbolikou místa a provedení
promlouvá jak k nám, tak ke každému z poutníků.
Památník je vybudován poblíž místa přistání státní
návštěvy Jana Pavla II. v místě těsně vedle stávající
cyklostezky sv. Jana Pavla II. – Tupesy – Velehrad.
Současně se v těchto místech při slavnostech Lidí dobré
vůle a pravidelné celonárodní pouti nachází parkoviště
pro návštěvníky a zastávka hromadné dopravy. V blízké
době zde vznikne klidové odpočinkové místo – zastávka
na tradiční poutní trase, která je využívána poutníky
na Velehrad.
Návštěva se uskutečnila krátce po sametové revoluci, v době doznívajících obav a euforie. Situace to
nebyla vůbec černobílá a je velkou výzvou tyto události
a okolnosti zprostředkovat v úplnosti těm, kteří je neza-

žili. I naše obec má v této historické události své místo
a tento památník zde bude nejenom pro náš region, ale
s plynoucím časem bude nabývat na významu jako svědek a připomínka této mimořádné události.
V roce 2021 již mezi námi, až na výjimky, nejsou
pamětníci roku 1948 a od památné návštěvy Jana Pavla
II. dorostly dospělosti nové generace směřující naši
zemi.
Kéž je toto naše společné dílo trvalou připomínkou a svědectvím těchto událostí a inspirací pro nás
i budoucí.

Základní údaje
Investor: Obec Tupesy
Autor návrhu: akad. sochař Otmar Oliva
Zhotovitel: akad. sochař Otmar Oliva, Petr Novák
Památník má podobu žulové stély doplněné sochařskými prvky z litého kovu.
Cena díla: 1 166 453 Kč vč. DPH
Vybudování památníku dosud podpořili:
Mikroregion Buchlov: 200 000 Kč
Zlínský kraj: 489 910 Kč
Nadace SYNOT: 100 000 Kč
Alucast, s.r.o.: organizační pomoc, odlitky
Drobní dárci: 210 030 (k 1.7.2020)
Pro podporu vybudování památníku obec Tupesy
vyhlásila veřejnou sbírku – přispět lze na pokladně
obecního úřadu, nebo na tzv. transparentní účet č.
123-1554310267/0100
Každému dárci za jeho pomoc upřímně děkujeme.
Mgr. Oldřich Vávra
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Když to žije nejen na stránkách knih

L

etní bouřku vystřídal sluneční žár a podél cyklostezky dozrávají třešně.
Když píšu zprávu o knihovně a pozdrav vám, milí
čtenáři, je do pouti ještě daleko.
Do té doby nás čeká slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře. Své čtenářské průkazy dostanou až při
ceremoniálu 28. června. Knihovna a zejména knížky
jim ale rozhodně nejsou neznámé. Setkali jsme se už
dvakrát, a to v květnu a červnu. Hned, jak to vládní
opatření dovolila. Zaměřili jsme se na knihy o přírodě a poznávání přímo v terénu. Poprvé jsme hledali
„miminka stromů“ - semenáčky - v Háji a vykreslovali
karty jednotlivých druhů stromů. Podruhé jsme mezi
regály plnými knih vybírali ty, ve kterých se vyskytují
lesní zvířátka. S veverkou Zrzečkou jsme chystali
správné krmivo pro veverku a bránili hnízdečko proti
loupeživým vranám. Vyzkoušeli jsme si i půjčování
knih a seznámili se se základy knihovnické administrativy. Děti se už moc těší, až dostanou své průkazy a stanou se z nich právoplatní čtenáři knihoven
v jejich obcích Velehrad, Modrá a Salaš. My knihovnice je i s vámi, rodiči, moc rády přivítáme.
Z našeho lesa Háje je jen krůček do klášterní
zahrady v areálu Stojanova gymnázia Velehrad. Tam
jste nás mohli najít v sobotu 12. června. Zapojili jsme
se do „Víkendu otevřených zahrad“ a spolu s Infocentrem Velehrad připravili program pro děti i dospělé. Zahradu jste mohli projít samostatně i v rámci
komentované prohlídky a v altánu jsem měla připravené ukázky i ochutnávky různých bylinných produktů, které byly s klášterními zahradami odedávna
spjaty. Víno sv. Hildegardy z Bingenu nadchlo většinu
dospělých příchozích. S dětmi jsme vyráběli bylinkové pytlíčky, do kterých si umíchaly vlastní voňavou
směs.

Na voňavé vlně se nesla i další červnová akce.
Ve čtvrtek 17. 6. proběhl v knihovně workshop
aromaterapie. Pod vedením Jany Slunéčkové jsme
vyzkoušeli základní éterické oleje, dozvěděli se zajímavosti o jejich výrobě a zásady používání pro podporu zdraví. S nadšením jsme si každý domů odnesli
vlastnoručně připravený olejový parfémek se směsí
na míru.
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Spoustu zajímavých akcí jsme měli plánováno ještě
předtím, pro zimní a jarní období. Opět jsme uspěli
v projektu „Knihovna 21. století“, který jsme v prosinci podali na Ministerstvo kultury, a získali dotaci
na sérii besed. Plánován byl cestovatelský večer
s přednáškou o mořských želvách Hanky Svobodové
a promítáním fotografií Petra Juračky přímo z chráněných želvích rezervací v Indonésii. Dále setkání
se známým youtuberem Olchičem, jehož obliba
i působení dalece přesahuje hranice Uherskohradišťska. A přednáška plná zajímavostí o včelkách samotářkách, kterých u nás žije spousta druhů, na rozdíl
od včely medonosné téměř skrytě a nepozorovaně.
Povídat nám a vyrábět hmyzí domečky měla Petra
Štěpánková z Brna. Mnozí Petru již znají z loňské
botanické exkurze a besedy o přírodních zahradách. Zahradní povídání i exkurzi určitě plánujeme
v druhé půli července (pravděpodobně 30. 7.) Ostatní
plánované akce se budeme snažit zrealizovat v průběhu léta a podzimu. Pro velký úspěch chystáme
během prázdnin opět „korálkovou dílnu“ – výrobu
replik slovanských perel s Davidem Tůmou. V jednání je také pokračování workshopu výroby přírodní
kosmetiky s Radkou Kořenářkou Balcarovou, který
měl loni obrovský úspěch. Zejména rtěnka ve vlastnoručně namíchaném odstínu nadchla ženy všech
věkových kategorií.
V listopadu se těšíme na autorské čtení a zejména
nabitou besedu s Michaelou Myshou Gautam, zakladatelkou neziskové organizace Thao, z.s.. Mysha
odjela ve dvaceti jako dobrovolnice do Nepálu a našla
zde svou životní lásku. Tu partnerskou – svého muže
Utsava i tu pracovní v založení dětského domova
a posléze obchodu slow fashion Thao. Doufáme, že
podmínky budou nakloněny tomu, aby Mysha přijela
a případně nám večer zpestřila i drobnou ochutnávkou z nepálské kuchyně. Zatím si můžete půjčit její
životopisné knihy a Nepálskou kuchařku, kde se vám
už při pohledu na desítky fotek budou sbíhat sliny.
Jaká situace na podzim bude, to nikdo neví,
ale určitě se vždycky hodí znát základy psychohygieny. Začátkem listopadu proto plánujeme seminář
s Milenou Mikulkovou. Autorka knih „Hlavu vzhůru, muži“ a „Hlavu vzhůru, ženy“ dokáže s přehledem mluvit o tématech vážných i problematických
a vždy přinese jednoduché rady, které můžeme hned
uplatnit v běžném životě. Z její besedy člověk odchází
s lehkým pocitem na duši.
Rodičům, kteří v létě dohání pracovní povinnosti,
na duši jistě ulehčí fakt, že jejich děti mají o prázdninách zajištěn kvalitní program. Pro letošek tedy
chystáme jednu příjemnou novinku. A sice letní příměstský (přívesnický) tábor „Přírodní detektivové“.
Proběhne v termínu 2. - 6. srpna a je určen pro děti
z první až šesté třídy. Základnou nám bude Kemp
Velehrad. Budeme se pohybovat kolem Velehradu,

červen 2021
Modré i Salaše. Konání kempu je podpořeno MŠMT.
Příjemnou zprávou pro rodiče tedy je, že pro vaše
dítě je zdarma. Pro více informací sledujte web obce
a knihovny. Pokud se chcete tábora účastnit, je nutné
se včas přihlásit, kapacita je omezena na 15 dětí.
Věříme, že vás naše paleta akcí zaujala a každý
si najde tu svému srdci milou. Jsme rádi, že naše
knihovna už zase, po dlouhém vynuceném zimním spánku, může být příjemným místem setkávání. Co je však hlavní náplní knihovny? Samozřejmě nabídka kvalitní literatury pro čtenáře různého
zaměření a všech věkových kategorií. Loni jsme
výrazně rozšířili nabídku žánru Young Adult. Letos
si k nám cestu čím dál častěji nachází maminky
s nejmenšími předškolními dětmi. Proto doplňujeme
obrázková leporela a knížečky s odklápěcími obrázky. Nezapomínáme samozřejmě na letní romantiku
a také literární evergreeny v podobě dobrých detektivek. V současné době u nás můžete vybírat z téměř
4 tisíc (3983) knih. V době psaní zpravodaje sídlí
knihovna ještě v prozatímních prostorách obřadní
místnosti v přízemí obecního úřadu. Po dokončení
bytů se v průběhu léta přestěhujeme opět do původních prostor do prvního patra.
Připomínáme, že služby knihovny jsou pro občany
stále zdarma. Zároveň v souvislostí s tím apelujeme
na vaši zodpovědnost, poctivost a solidaritu. Vzhledem k tomu, že jsme dosud nevybírali poplatky
za prodlení s vracením knih, schraňují někteří
půjčené knihy doma i několik měsíců. Tímto je blokujete pro další čtenáře. Prosíme, vracejte knihy
po uplynutí intervalu jednoho, maximálně dvou
měsíců. Standardní půjčovní doba je ve čtvrtek v 16
– 18 hodin. Je možné se domluvit i na mimořádném
čase pro vracení např. mailem knihovna.velehrad@
seznam.cz. Na webu www.velehrad.knihovna.cz

Knihovna
najdete aktuální informace o otvírací době, výzvách
a zejména chystaných akcích.
Samozřejmě, že doba pandemie a karantény ovlivnila a „rozhodila“ i systém fungování knihovny.
Několik měsíců jsme byli zavření. Po celou dobu
však fungoval roznos knih k vám domů, který mnozí
s povděkem využívali. Zprovoznili jsme také rubriku
„Soused doporučuje sousedovi“, kde si navzájem
píšete recenze na knížky, které vás zaujaly. Zatím
formou mailu na knihovnu a my je následně zveřejníme na webu. Uvažujeme i o zřízení knihovního
facebooku. Ti z vás, kteří nám zaslali recenze a zároveň jsou našimi aktivními uživateli, od nás získali
poukázku na nákup knih v hodnotě 200 Kč. Vaše
tipy a vzájemné sdílení uvítáme i nadále. Těšíme
se na vás hlavně osobně ať už při výběru literatury
na prázdninové čtení nebo na některé z akcí.
Přeji vám za celý knihovnický tým
krásné a hlavně pohodové léto!
Veronika Mergentalová
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Turistické centrum na Velehradě

v dnešní době, kdy jsme i u nás na Turistickém
centru na Velehradě měli z důvodu vládního nařízení řadu týdnů zavřeno, se nám pomalinku rozbíhá
jak kulturní, tak společenský život. Většina akcí, které
byly plánovány na úvod roku, se nám sice zrušily, případně přesunuly, ale i tak se u „nás“ pořád něco děje.
V době povinného zavření, jsme zvládli rekonstrukci parketové podlahy ve společenském sále, kde
opravou, přebroušením a následným ošetřením Osmo
olejem parkety dostaly nový vzhled. Pro nadcházející
sezónu svateb jak dělané. Navíc jsme společenský sál
stačili i vymalovat, takže prostředí je krásné a upravené a už jen čeká na svatební hosty.
V rekonstrukci jsme pokračovali i montáží tzv.
technických výlevek, které byly pro úklid již potřeba
a které nám usnadní napouštění a vypouštění úklidové vody.
V prvním patře je od 5. června znovu otevřena
výstava Velehradského perníku, který byl doplněn
o řadu ukázek výrobků perníků pernikářek a pozor,
i pernikáře, z celé republiky. Máte tak opět možnost
prohlédnout si tradiční výrobek, perník, v netradičních dekoracích. Při pohledu na tyto díla mnohdy
člověk přemýšlí, jestli je perník skutečný, nebo jen
vytvořený pro dekoraci.
Na Turistickém centru s nadcházející letní sezónou
jsme provedli údržbu našich koloběžek, které jsme
přestěhovali do suterénu, kde je možnost jejich výběru pro zapůjčení, případně je zde možnost uschování

kol, pokud plánujete prohlídku Velehradu pěším
způsobem a pro elektro kola je zde přívod 220 V pro
jejich nabíjení.
V letním období plánujeme i několik výstav. A to ať
už se jedná o výstavu fotografií, obrazů, soch apod.,
tak doplňující výstavu perníku o samostatnou část
místní pernikářky. Ve výstavních prostorách, kde se
většinou vytavují zmíněné fotografie a obrazy, budete
mít možnost nechat se inspirovat a třeba vás pernikářství nadchne tak, jako nás na turistickém centru. Dá
se říci, že tato výstava perníku bude vlastně rozšířenou výstavou již instalované výstavy perníků.
Pokud zavítáte k nám na Turistické centrum, seznámíme vás i s tzv. Velehradskou hledačkou, která vás
navede pěší chůzí za zajímavými objekty, kterých si
při průchodu Velehradu ani mnohdy nevšimnete.
A na jakých akcích už jsme se mohli potkat? Hned
jak nám venku vysvitlo sluníčko a situace Covid
nám to dovolila, měli jsme možnost u Turistického
centra vyzkoušet malování tzv. turistických kamínků, které se více a více stává populární. Každý, kdo
kamínek namaluje, má možnost tento namalovaný
kamínek zanechat na nějakém zajímavém turistickém
místě jinému cestovateli, který kamínek takto objevený může zařadit do své sbírky malovaných kamínků.
Kamínek si tak jeho nálezce pak už vždycky spojí
s příslušným místem a následně zážitkem, který zažil
při jeho objevení.
Měli jste i pocit, že jednu slunnou neděli byl jakoby
piknik kolem Turistického centra? Tak to jsme vyzkoušeli, námi nazvaný, bazárek na trávě. Řada zájemců
přinesla k prodeji různé, pro sebe už nepotřebné věci
a rozprostřené na dekách je nabízeli k prodeji jak
Velehraďanům, tak i všem kolemjdoucím. Dobrovolný
výtěžek z bazárku na trávě měli pak prodávající možnost věnovat jako příspěvek pro nemocnou Veroniku
z Modré.
Další akce, které na Turistickém centru pro vás připravujeme, sledujte na internetových stránkách obce
ww.velehrad.cz, případně na našich facebookových
stránkách Turistického centra.
Tomáš Horváth

Fotografie zasílejte do 30. 8. 2021 na
czsvelehrad@seznam.cz
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Půjčovní doba
Út - Ne 9 - 17 hod.
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Vincentinum a jeho proměny

P

o dlouhé zimě nám snad vysvitlo sluníčko a bude
hřát na naše přání, myšlenky a naděje. Jako
bychom se dlouho a pomalu probouzeli ze zimního
spánku a jen doufáme, že jsme vyšli na novou cestu
a že už se nikdy nebudeme muset vracet zpět.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincnetinum si těžké období koronavirové
infekce naplno prožil v říjnu a listopadu loňského
roku. Na Covid 19 umřeli čtyři klienti. Nakažených byly dvě třetiny klientů a část zaměstnanců.
Těm zaměstnancům, kteří zůstali a dokázali v této
době poskytovat klientům veškerou potřebnou péči
za cenu obrovské únavy a vyčerpání, patří velký dík.

Čas ale nezastavíme, a tak Vincentinum žije
dál svým životem a změnami, kterými si domov
za poslední půlrok prošel. Změnila se cílová skupina
domova. Domov bude nadále poskytovat sociální
službu lidem s mentálním a kombinovaným - převážně tělesným a smyslovým – postižením, kteří se nedokáží ani s pomocí svých blízkých o sebe sami postarat
a potřebují vysokou míru podpory, kterou jim může
zajistit náš domov se svými vyškolenými a profesionálními pracovníky. A protože v našem domově
máme stále ještě klienty, kteří tuto vysokou potřebu
míry podpory nemají, vyhledáváme pro ně vhodnější
služby typu chráněného bydlení. V tomto pololetí
se podařilo dvěma klientům přejít do tohoto typu
pobytové služby, na kterou se již dlouho připravovali
a na změnu se těšili.
V domově bydlí v současné době většina lidí, kteří
jsou imobilní a pohybují se s podporou pracovníků
pomocí invalidního vozíčku. Pro náročnost práce
s klienty s vysokou mírou podpory se nám podařilo
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navýšit počet pracovníků v přímé péči s očekáváním
zlepšení kvality poskytované péče. Daří se nám zvyšovat frekvenci vycházek a pobytu venku, nabízíme
možnosti zúčastnit se aktivizačních činností v dílně,
kde se věnují různým drobným výtvarným i pracovním činnostem. Dílnička se nachází v bezbariérovém
objektu mimo ubytovací část domova a disponuje
veškerým zázemím pro klienty včetně venkovních
prostor v těsné blízkosti dílny, které jsou za příznivého počasí oblíbeným místem k práci i odpočinku.
Klienti stále využívají za podpory pracovníků skleník, kde rostou a sílí sazenice rajčat. Všichni se těší
na úrodu, nejvíce ti, kteří pomáhají zalévat nebo
se aspoň rádi dívají a sledují pracovníky, protože sami
zalévat rostlinky nemohou.
Na jaře jsme se rozproudili při akci stavění i kácení
máje s opékáním buřtů, trochou muziky a konečně
také společným setkáním a posezením pod pergolou.
Setkání to byla příjemná, radostná a působila jako
občerstvení po dlouhé a namáhavé cestě.
Vincentinum vždy bývalo v centru dění, které
se na Velehradě v minulosti odehrávalo, především
v souvislosti s každoročními červencovými Dny
lidí dobré vůle. Vždy nás zajímá setkání vozíčkářů
a doufáme, že se tentokrát již bude odehrávat v téměř
tradičním duchu, aby se ho naši klienti mohli bez
obav zúčastnit za podpory dobrovolníků z Maltézské
pomoci. Někteří se tak opět setkají se svými kamarády a známými, se kterými se již léta znají.
Doufáme, že se nám vydaří i počasí. A že se nám
splní všechna naše přání, abychom na konci roku
mohli říct: to byl bezva rok!
Lenka Lesová, DiS.

Sociální služby

červen 2021

DZP Velehrad- Buchlovská
Vážení spoluobčané,
před námi je opět léto, na které jsme se těšili snad
více než v minulých letech. Doufejme, že se budeme
moci z plných plic nadechnout a s pomocí sluníčka
a zasloužených dovolených plout životem již v klidných vodách.
Tyto dny se nesou v duchu rozvolňování opatření
proti Covidu-19. I nás v domově se nevyhnula koronavirová infekce. Naštěstí onemocněli jen 3 klienty,
zaměstnanců však bylo více. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se v této nelehké době zasloužili o to,
že jsme dokázali zabezpečit potřebnou péči a ochránit tak všechny zranitelné.
Do naší obce se pozvolna vrací společenský život
a také v našem domově je to znát. Na počátku roku
prošli všichni klienti i dvě třetiny zaměstnanců domova očkováním a netrpělivě jsme se těšili na návrat
k tradičním akcím a ke všemu, co nás v příštích týdnech čeká.
S radostí jsme se chystali na Velikonoce, které
se nesly tradičně v duchu pečení beránků, zdobení
kraslic, výroby velikonočních motivů, kterými jsme
zdobili vlastní pokoje i společné prostory. Jenom
tradiční přátelské návštěvy s pomlázkou jsme letos
museli ještě vynechat, ale věříme, že si to vynahradíme příští rok.
Poslední dubnový den jsme si v zahradě postavili Májku, nemohl chybět ani táborák. Zahradou

se kromě vůně špekáčků, nesly i kytarové akordy
a zpěv. Akce se vydařila nejen díky příznivému počasí, konečně nám svítilo slunce, ale všichni jsme byli
velmi rádi, že se po tak dlouhé době můžeme společně potkat a sdělit si své starosti a radosti. Ani jsme
se nenadáli a už byl konec měsíce května a Májku
jsme skáceli, opět s opékáním špekáčků a tentokrát
nám hrála k tanci i poslechu dechová hudba. Hudbu
máme všichni rádi, tak jsme byli velmi rádi, že první
červnovou neděli nám v naší zahradě zahrála skupina Loňčáci. Na vystoupení jsme pozvali i klienti

Vincentina, to bylo radostné setkání! Kdo by si rád
nezazpíval takové hity jako Báječná ženská, Holubí
dům nebo Dokud se zpívá? Děkujeme i touto cestou
všem muzikantům za krásné odpoledne. Moc si vážíme, že nám věnovali svůj čas.
A máme i další plány. Těšíme se na Dny dobré
vůle, setkání vozíčkářů v naší obci a výlety do blízkého i vzdáleného okolí, např. výlet na Svatý Hostýn
a Smraďavku.
Také stále v domově pracujeme na zvyšování kvality poskytované služby. Absolvovali jsme školení v alternativní a augmentativní komunikaci a už
se těšíme na výsledky naší práce, kdy pomůžeme
klientům, kteří se nemohou vyjadřovat slovy, komunikovat pomocí obrázků a piktogramů.
Milý, spoluobčané, přejeme Vám krásné a ničím
nerušené léto, strávené se svými blízkými.
Mgr. Ivana Chrástková Blahová,
Mgr. Michaela Ungerová
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Tělovýchovná jednota
Dobrý den.
Dovoluji si Vás informovat o dění v TJ Velehrad
za uplynulé období od prosince 2020 po červen 2021.
V tomto období se prakticky celá naše základní činnost
zastavila z důvodu omezení celé společnosti v důsledku boje s pandemií Covid 19. Přesto, že se činnost
v jednotlivých oddílech zastavila, někteří členové
výboru vypracovávali podklady k žádostem o dotační
prostředky, jak ze strany obce, tak ze strany Národní
sportovní agentury. Prostředky jsou nezbytné pro činnost celé TJ Velehrad. Doufáme a věříme, že v druhém
pololetí již začnou všechny oddíly fungovat v plném
rozsahu.
První vlaštovkou je oddíl kopané a to, jak v dospělé
kategorii, tak v kategorii žákovské. Začaly tréninky
a už i první přípravné zápasy. Na fotbalovém hřišti
připravujeme novinky. Chtěli bychom pořídit novou
elektronickou tabuli, na které se bude zobrazovat čas
a průběh skóre utkání. Dále jsme nechali zpracovat
projekt výstavby nových střídaček, poněvadž stávající
již dávno nevyhovují požadavkům jak na bezpečnost,
tak nestačí kapacitně. Nový projekt bude poprvé představen na Valné hromadě TJ Velehrad. Stávající trenéři
jak žáků, tak i mužů zůstávají dál ve svých funkcích
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a budou pokračovat ve své činnosti. Pokračují i ostatní
členové TJ Velehrad v činnostech, které zabezpečují
celkovou funkčnost organizace.
Touto cestou bych chtěl podpořit snahu oddílů žáků
v kopané v náboru nových členů našeho žákovského
mužstva. Každý žák i žákyně může přijít na tréninky,
které vedou zkušení trenéři a vyzkoušet si své fotbalové dovednosti. Všichni mají dveře otevřeny.
Chtěl bych také poděkovat za stálou podporu
ze strany naší obce, bez které si svoji sportovní činnost
nedokážeme představit. Pevně věříme, že stávající
situace ve smyslu boje s Covidem se už zlomila v náš
prospěch a dál již bez omezení, budeme pokračovat
v naší sportovní činnosti
Za výbor TJ Velehrad Jiří Nevařil,
předseda TJ Velehrad

Spolky

červen 2021
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Milé sestry a bratři, rodiče
a přátelé skautingu,
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o příspěvek
na rekonstrukci skautské klubovny, které říkáme Prádelka. Prádelka patří středisku Modrá od roku 1990,
kdy jsme v naší obci obnovili skauting. Tuto klubovnu, najdeme ve slepé uličce, která je blízko modřanského dětského hřiště. Klubovna je v současné době
využívaná jen jako sklad materiálu pro letní tábory.
Rádi bychom tyto prostory zrekonstruovali a využívali, je ke družinovým schůzkám. Důvod k rekonstrukci je prostý, skautingu se u nás daří a patříme
k druhému nejpočetnějšímu středisku na uherskohradišťském okrese. V letošním roce jsme registrovali
318 členů z toho oddíly Lesní královny a Strážci hor
z Modré, Velehradu a Salaše tvoří 134 členů. Dokladem dynamiky našeho růstu je vznik dvou nových
družin, za poslední dva roky.
Pro současné schůzky využíváme dvě klubovny.
Ta hlavní je v suterénu obecního úřadu na Modré, kde
bývá za normálních okolností až 8 schůzek týdně.

V případě, že se schůzky překrývají, poskytuje další
prostory obecní úřad na Velehradě. Pro zajištění
dostatečné kapacity, potřebujeme vyhovující prostory, kde bude mimo místnosti pro schůzky i WC,
malá kuchyňka a sklad. To vše je do rekonstrukce
zahrnuto.
Pro rekonstrukci máme plánovaný rozpočet 680
tisíc korun. Přitom 80% ze stavební části rozpočtu
tvoří dotace, kterou nám pomohla zajistit MAS Buchlov ze Státního zemědělského intervenčního fondu
ČR. Zbytek částky potřebujeme dofinancovat. Navíc
budeme potřebovat peníze na dovybavení klubovny,
které bude zahrnovat stoly, židle, a další.
Obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc. Podpoříte vzdělávání a směřování dětí k lidským hodnotám, péči o přírodu, prostředí kolem nás.
Pro financování jsme založili veřejnou sbírku - své příspěvky můžete posílat na číslo účtu:
296 799 164 / 0300
Za vaše příspěvky předem děkujeme.
S přátelským pozdravem,
Zdeněk Lapčík a Mirek Kovářík,
vedení střediska Modrá
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Cyrilometodějská stezka
se stala Kulturní stezkou Rady Evropy

C

yrilometodějská stezka patří mezi 45 Kulturních stezek Rady Evropy! Jedná se o mimořádný
úspěch, protože jde o první projekt z České republiky,
který toto významné ocenění – certifikát Rady Evropy – získal. Zapsala se do historie certifikovaných
kulturních stezek rovněž jako první stezka zaměřená
na slovanské kulturní dědictví. Toto jedinečné uznání,
srovnatelné svým významem se zápisem do UNESCO,
je velkou příležitostí pro mezinárodní kulturní turismus. Poděkování patří všem v mezinárodní partnerské síti sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, které společná myšlenka rozvíjení kulturního dědictví soluňských bratrů, sv. Cyrila a Metoděje,
oslovila. Zvláště pak Zlínskému kraji a jeho Centrále
cestovního ruchu Východní Moravy, kteří s myšlenkou
kulturní stezky kolem r. 2011 přišli a jsou zásadními
podporovateli jejího rozvoje. Podporovatelem stezky
je i obec Velehrad, která se sdružením podepsala
memorandum o spolupráci v r. 2019 a do jeho aktivit
se zapojuje. Například TC Velehrad je jedním z InfoPointů stezky, kde lze získat tiskoviny jako například
mapy vybraných tras a lokalit či pasy pro sbírání
razítek nebo pamětní list po absolvování pěší poutě
po značených cyrilometodějských trasách. Spojovacím
bodem těchto tras je v ČR právě Velehrad. Cyrilometodějská stezka, Kulturní stezka Rady Evropy, je místem
setkávání, prolínání a poznávání různých evropských
kultur a Velehrad jejím nezaměnitelným symbolem.
Oficiální certifikát si převezmou zástupci sdružení
na přelomu září a října v Gruzii na výročním poradním
fóru Kulturních stezek Rady Evropy.
U příležitosti zápisu Cyrilometodějské stezky mezi
certifikované Kulturní stezky Rady Evropy se v úterý
8. června uskutečnila mimořádná Valná hromada
sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, na které byl zvolen novým předsedou Lubomír
Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje. Následovala slavnostní číše vína v Baťově vile, které se zúčastnili členové a partneři sdružení z České republiky,
Slovenska, Bulharska a Itálie včetně starosty Velehradu Aleše Mergentala. Ten potom 9. června ráno
zahájil s představiteli velehradské farnosti a pořadateli
1. etapu Putování ke cti sv. Ludmily po Cyrilometoděj-
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ské stezce z Velehradu do Tišnova. Na cestu je vybavil
téměř 40 poutníků vodou z velehradských studánek,
která doputuje 18. září až na Tetín, kde se bude konat
národní svatoludmilská pouť při příležitosti 1100.
výročí umučení první české světice. V součinnosti
s Klubem českých turistů je značená cyrilometodějská trasa Velehrad–Vranov (u Brna) prodlužována až
na Levý Hradec u Prahy. Cyrilometodějská a svatoludmilská tradice tak bude propojena nejen pomyslně, ale
i pěší trasou spojující Moravu a Čechy.
Jaký lze očekávat přínos certifikace stezky?
Kulturní stezka Rady Evropy je evropská značka
kvality, byť v ČR méně známá než UNESCO nebo EHL
(Evropské kulturní dědictví). Tuto značku uděluje
Rada Evropy sdružující 47 států. Prakticky to znamená další rozvoj stezky s otevřenou podporou Rady
Evropy, jejího programu Kulturní stezky Rady Evropy
(funguje od r. 1987), ke kterému je připojeno 35 států
Rady Evropy, a Evropského institutu kulturních stezek
v Lucemburku, jeho partnerské sítě a také sítě certifikovaných kulturních stezek, kterých je dnes již 45.
Pod hlavičkou Rady Evropy se budou lépe získávat
partneři i politická podpora pro spolupráci, zajišťovat financování a zvýší se i propagace stezky díky
různým komunikačním nástrojům zapojených evropských institucí. Ta v důsledku podpoří i návštěvnost
tematické trasy.
Martina Janochová,
ředitelka Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

Infopoint CM stezky v TC Velehrad

červen 2021

Obec otevřela Kemp Velehrad!

P

o několika měsících příprav jsme mohli na začátku května otevřít bránu Kempu Velehrad. Nejdříve
dětské hřiště a bufet, který vytvořil úžasné zázemí
pro vycházky z Velehradu a okolí, stejně jako pro
projíždějící cyklisty. Krátce na to začali přijíždět první
návštěvníci v karavanech. A že začíná být velký zájem
o tento druh kempařských služeb, o tom není pochyb.
V polovině června jsme mohli otevřít chatky a sruby
pro první turisty, kteří v nově otevřeném kempu mohli
pohodlně složit hlavu. Kemp Velehrad je tedy na sezonu připraven!
A co vše opravovalo a měnilo? Můžeme popravdě
říct, že se pracovalo v každé části kempu: vystavěli
jsme dětské hřiště, nově vybavili bufet a recepci,
opravovala se elektřina, kácely a vysekávaly se nálety,
opravovaly se podlahy ve srubech a v některých chat-

kách, vybavila se komplet nová kuchyňka pro kempaře, nakoupili jsme do všech postelí nové jednodílné
matrace, do srubů nové pokrývky a povlečení, na srubech jsme instalovali nové rýny a svody, vytvořili jsme
nové kuláčové lavky k ohništi spolu se stoly a hlavně
se všude brousilo, natíralo, malovalo a čistilo. Tedy
práce jako na kempu.
S radostí ale můžeme říct, že úsilí nás všech má
smysl, protože už z prvních reakcí a zkušeností hostů
vidíme, že se lidé v kempu cítí příjemně. Oceňují
jak zázemí kempu, čistotu areálu, stejně jako vlídný,
vstřícný a ochotný přístup zaměstnanců. Doufejme,
že i Vám se v Kempu Velehrad bude líbit!
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad

BUFET - Otevírací doba
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

zavřeno
13 - 19
13 - 19
13 - 19
13 - 20
10 - 20
10 - 19

www.kempvelehrad.cz
Kemp Velehrad
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Ze života obce
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Velehradské klepání

Poezie v krajině

Jarní ořez stromů

Vyměřování pozemků

Stavění máje

Kácení máje

Rozvoz nových popelnic

Příprava tenisových kurtů

červen 2021

Ze života obce

Vchod do nových obecních bytů

Schodiště do nových obecních bytů

Kuchyň v novém obecním bytě

Pokoj v novém obecním bytě

Pouť Velehrad – Tetín

Pouť Velehrad – Tetín

Prvňáci s knihovnou v Háji

Aromaterapie v knihovně

25

Z obecní matriky

Velehradský zpravodaj | 53

Narození
25. 2. 2021

Daniel Schramm, čp. 112

31. 3. 2021

Amálie Světinská, čp. 338

Bohumil Junášek, 81 let
P. Stanislav Peroutka, 87 let
Františka Janáčová, 92 let, ŘS
Otília Ondrejková, 99 let, ŘS

24.
2.
15.
16.

Jan Železný, 78 let, DZP
Michal Příleský, 46 let
Lenka Hejlová, 47 let, DZP
Michal Smidovčin, 78 let, DZP

Úmrtí
5.
3.
12.
13.

1.
2.
2.
2.

2021
2021
2021
2021

2.
3.
4.
6.

2021
2021
2021
2021

Informace
Počet obyvatel k 30. 6. 2021 je 1 150. Od 1. 1. do 30. 6. přihlášeno k TP 14 občanů, odhlášeno z trvalého pobytu
11 občanů.

Kam s odpady?

Z

důvodu výstavby hasičské zbrojnice je zrušeno i sběrné místo. Kontejnery pro tříděny odpad
(plast, papír a sklo) najdete na dalších tradičních místech v obci. Na sběrném místě u brány do Stojanova
najdete nově šedý kontejner na drobný kovový odpad.

Náhradní místo pro sběrný dvůr a kompostárnu
zastupitelstvo obce intenzivně hledá. Odpad je možné
stále odevzdávat na Sběrném dvoře Mikroregionu
Buchlov (na Křižných cestách – před Buchlovicemi
ve směru od Zlechova a Boršic).

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov
Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice (Křižné cesty)
tel.: 572 595 058, mobil: 731 506 341
Provozní doba:
Provoz letní (1. 4. – 31. 10.): po – pá: 7:00 – 17:00 sobota: 8:00 – 12:00
Provoz zimní (1. 11. – 31. 3.): po – pá: 7:00 – 16:00 sobota: 8:00 – 12:00
Občané Velehradu mohou ZDARMA uložit 200 kg / osoba / rok
PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU tyto druhy odpadu:
komunální odpad, velkoobjemový odpad, bioodpad, papír, sklo, plasty, pneumatiky, dřevo, polystyren
ZDARMA bez předložení občanského průkazu:
kovy, elektroodpad, větší vysloužilé elektrospotřebiče, menší elektrospotřebiče, zářivky, žárovky, osvětlovací
zařízení, baterie – monočlánky, autobaterie
ZA ÚPLATU bez předložení občanského průkazu:
suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny | beton – čistý bez příměsi | zemina – čistá nebo s příměsí kamení

Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství (MESOH) v obci Velehrad

V

obci Velehrad byl od dubna zaveden MESOH,
který má několik cílů: narovnání vztahů mezi
svozovou společností a obcí; ekonomické zvýhodnění
domácností, které přistupují šetrněji při nakládání
s odpadem; snížení množství směsného komunálního
odpadu, který končí na skládkách a celkově snížení
produkce odpadů. Každá domácnost se může do systému dobrovolně zapojit vypsáním odpadového dotazníku, čímž se otvírá možnost sbírat v průběhu roku
eko-body v šesti tématech odpadového hospodářství
v domácnostech. Na závěr roku se tyto body promění
přepočtem na finanční slevu z poplatku za odpad pro
rok 2022. Detaily naleznete na www.mojeodpadky.cz
a dotaz můžete zaslat přímo na kolektiv@mojeodpadky.cz nebo se dotázat na obecním úřadě Velehrad.
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Obec Velehrad stále sváží pytle s plastem a drobnými
kovy, stejně jako pytle s papírem. Pytlový svoz je zpravidla ve čtvrtek před svozem černých popelnic.
Svoz černých popelnic je stabilně 1 x 14 dní v pátek.
Svoz hnědých popelnic 1 x 14 dní v pátek následující
po svozu černých popelnic. Pro hnědé popelnice byl
stanoven počet jedné nádoby na domácnost. Obec by
měla na podzim ze společného dotačního projektu
získat kompostéry, které budou distribuovány mezi
zájemce, kteří se přihlásili v loňském roce.
Připomínáme, že popelnice neoznačené obecním
štítkem s QR kódem svozová společnost nevyváží.

červen 2021
Přátelé folklóru při OÚ Velehrad
zvou všechny příznivce krásných krojů, veselé muziky a písničky na již

TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM
které se uskuteční v naší obci 4. 9. 2021
S ra z u Tu r i s t i c k é h o c e n t ra ve 13 : 3 0 h o d i n .

Hraje Staroměstská kapela a cimbálová muzika Cifra.
HODOVÁ ZÁBAVA bude v Turistickém centru Velehrad.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vyšlo 28. června 2021, 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,
Eva Hanáčková, Anna Kremplová • Foto: 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 10. 12. 2021. N e p r o d e j n é
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