Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
před pár dny se Velehrad oděl sněhovou nádherou,
která snad potěšila každého. Snad i ty, kteří museli sníh uklízet z chodníků a silnic - pracovníky obce
nevyjímaje. Najít si kousek radosti a potěšení každý
den, je jistě uměním, které dokáže i v těžkých situacích a dnech pomoci. Doufám, že uplynulý půlrok se
na Velehradě událo mnoho radostných událostí nejen
v domácnostech, ale i na veřejnosti.
Léto mohlo začít Velehradskou poutí, která naštěstí už byla opět tradiční, neokleštěná jako v roce minulém. Velehrad mohl zase otevřít náruč všem, ať už
přišli na pouť z velké dálky, bydlí za kopcem, stejně
jako jsme ji mohli prožít i my domácí při krásných
setkáních. Mezi ně patřil jistě i koncert řeholního pěveckého souboru z kláštera v Makedonii v předvečer
poutě nebo setkání s krojovanými z různých krajů
republiky, kteří na naše pozvání již opakovaně přijíždějí.
Měli jsme příležitost zažít opět „velehradský letňák“, tedy zhlédnout filmy pod širým nebem (a pak
i schováni před bouřkou v turistickém centru). S končícími prázdninami jsme se rozloučili z června přesunutým dětským dnem. Stezkou lemovanou postavami českých světic a světců děti doputovaly do kempu,
kde je čekalo jak občerstvení, tak hudební parta Lončáků.
O pár dní později jsme mohli prožít velehradské
hody, které milí stárci udržovali už rok zapálené
z loňského září. Je krásné vidět v hodovém průvodu
další a další malé děti, stejně jako slečny a mladíky,
kteří se přidávají k velehradské chase.
Ještě v září obec vypravila autobus a vyrazili jsme
na pouť do spřátelené obce Tetín, kde jsme se zúčastnili oslav výročí sv. Ludmily. A to dokonce aktivně,
kdy část velehradské scholy zpívala a hrála při prezentaci Cyrilometodějské stezky. Kvůli epidemickým
opatřením se musel už druhým rokem zrušit zájezd
do Terchové, a tak nezbylo než najít alternativu
a uspořádat obecní výlet na Macochu v Moravském
Krasu. Na poslední společný výjezd v letošním roce
se nejelo autobusem, ale vlakem a to do Olomouce.
Na podzim jsme nezaváhali a uspořádali podzimní
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dýchánek – tradiční besedu se seniory v turistickém
centru. Krom společného setkání sousedů po dlouhé
době bylo odpoledne zpestřeno tanečním vystoupením. Doufejme, že i příští podzim budeme moci setkání uspořádat, a příležitost k příjemnému setkání
využijí i další pozvaní.
Po roční pauze se konal lampionový průvod,
na který se temnými ulicemi a chodníčky Velehradu
vydaly desítky dětí s rodiči. Je skvělé, že se organizace ujaly maminky, které se rozhodly fungovat v Kruhu, tedy připravovat volnočasové události pro děti ze
školky a školy.
Kulturně společenské akce, setkání spolků, kroužky, besedy a jakékoliv další setkání se od konce listopadu mohou konat také v nových prostorech v budově obecního úřadu. Zasedací místnost v prvním patře
se proměnila ve spolkovou multifunkční klubovnu.
Jsou zde pojízdné sklopné stoly umožňující jednoduchou změnu rozestavění, stálý projektor s plátnem
a ozvučení pro jakékoliv promítání. Z malé nevyužívané místnosti vznikla kuchyňka se zázemím pro
přípravu drobného občerstvení. Své útočiště zde již
opět našly maminky s dětmi, nově třeba šachisté. Prostor je otevřený všem, kdo hledají místo pro setkání,
jednání, kroužek, tvoření nebo drobné cvičení. Stačí
se dopředu domluvit na obecním úřadě.
Úplné proměny se dočkala obřadní místnost
na obecním úřadě. Nová okna, elektroinstalace umožňující moderní variabilní osvětlení, nová dlažba, křesla, obřadní pult, sklopné stoly na kolečkách a k tomu
projektor s plátnem. Ústředním motivem místnosti
je prosvětlená čelní stěna. Je na ní motiv režné tkaniny, v níž můžeme hledat například jednotlivé lidské příběhy, které se protkávají s dalšími a vytvářejí
společně pevnou strukturu. Jiní v ní mohou nacházet
odkaz k historii Velehradu, jeho vazbám k hodnotám,
tradicím, k tomu, co nás spojuje s našimi předky. Celé
provedení je pojato jaksi nenalinkovaně, neupraveně
a právě to dovoluje odkazovat k lidským stopám,
které každý zanecháváme. Obec tak opět získává důstojný svěží prostor pro slavnostní události veřejného
života.
Další dokončenou akcí, kterou jsme v letošním
roce uskutečnili s pomocí dotačního titulu je rekon-
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strukce skateparku. Asfaltový povrch byl vybroušen,
na jaře budou dotmeleny rýhy a mohlo se montovat.
Zůstala jedna překážka, kterou obec před rokem pořídila. Konstrukce pracovníci obce rozebrali, kovové prvky jsme ponechali pro případné další využití
a jednu z překážek jsme předali k repasování. Drtivá
většina překážek je však nová a dohromady vytváří
kompaktní park odpovídající současným technickým
požadavkům pro bezpečné sportování. Na novém
sportovišti si jistě na své přijdou jak jezdci na skateboardu, freestyle koloběžkách, in-line bruslích i bmx
kolech.
Na podzim jsme podali žádost o dotaci na úpravu
schodiště a střídaček na fotbalovém hřišti v programu
Národní sportovní agentury. Připravený projekt počítá s rozpočtem něco málo přes milion korun. Vyhodnocení těchto žádostí ještě nebylo ukončeno.
Výsledek dotačního řízení však již známe z programu ministerstva financí, kde jsme se ucházeli
o přidělení financí na rekonstrukci školní kuchyně
spolu s povrchem na chodbách a přestavbu bývalých
záchodků na dvě garsonky. Ve velké konkurenci počtu přijatých žádostí jsme ovšem neuspěli. V případě
školy jsme se rozhodli pro investici do výměny krytiny v přízemí základní školy z přímých obecních
úspor. V podzimních týdnech místní firma vyměnila
již technicky špatné marmoleum za nové odolné PVC
ve vestibulu a chodbách ke třídám prvního stupně.
Na nákladnou přestavbu kuchyně se budeme snažit
získat prostředky v dalších dotačních programech,
pokud to budou umožňovat.
Zlínský kraj, jakožto vlastník budov bývalého
DZP Salašská, opět vyzval zájemce o podání záměrů
k možnému využití tohoto komplexu. Obec Velehrad
spolu s Charitou Uherské Hradiště zareagovala a dohodli jsme se na společném záměru využití – výstavba bytů pro seniory v jedné z budov a dalších objektech zázemí pro poskytování hospicové a paliativní
péče spolu s odlehčovací službou. Záměr jsme v létě
předali na kraj, který deklaroval snahu vyjednat zmírnění závazků, které se na budovy vážou a její využití
blokují. Prozatím nemáme dalších informací, které
by nám umožňovaly v této věci pokročit dál.
Hned o kousek dál se ale hnulo věcí více. S nostalgií jsme se museli rozloučit se starou budovou hasičské zbrojnice, na jejímž místě vyrůstá hasičárna nová.
Stavební firma pokračuje podle plánu, kdy v současné době má budova jak stropy, tak střechy – sedlovou
a rovnou, v budoucnu zatravněnou. Jsou zabudována
okna a dveře a především garážová vrata, dokončují se vnitřní omítky. Vedle garáže se již tyčí kovová
konstrukce věže na sušení hadic. Dokončení stavby
je plánováno na květen roku 2022.
V roce, který je před námi, nás čeká drobná změna
týkající se nakládání s odpady. Poprvé budeme platit různé roční poplatky za odpad. Ti, kteří se chtěli
zapojit do nového systému MESOH, mohli od dubna
do září sbírat tzv. eko body za různé druhy aktivit

v nakládání s domácím odpadem. Letos se sleva z poplatku na příští rok vypočítává za dobu těchto šesti
měsíců, ale i tak některé domácnosti dosahují na slevu až 250 Kč. Pokud budou tyto domácnosti stejně
jednat i v již probíhajících dvanácti měsících, mohou
dosáhnout na podzim příštího roku až na slevu okolo
500 Kč. Informace o jednotlivých poplatcích nejjednodušeji může zjistit každý sám ve svém odpadovém
účtu. Pokud by chtěl kdokoliv poradit, může se bez
obav obrátit na pracovníky obecního úřadu.
Změny doznalo také nakládání s bioodpadem, kdy
po návrhu svozové firmy jsme přistoupili na zrušení
svozu bioodpadu v měsících prosinec, leden, únor
z avizovaného důvodu nehospodárného výjezdu
pro malé množství přistavených popelnic s bioodpadem. Obec Velehrad spolu s dalšími obcemi z regionu se ucházela o dotaci na pořízení kompostérů, ale
prozatím tato dotace nebyla zastřešující organizací
vypořádána.
Na co jsme ale nečekali, byla rychlá konkrétní
finanční pomoc krátce po zásahu tornáda v nedalekém kraji. Zastupitelstvo rozhodlo o daru pro obec
Mikulčice ve výši 50 000 Kč. Kromě peněz z Velehradu putovalo několik dobrovolníků pomoci s odklízením následků a zajišťováním základních podmínek
pro žití. Za tuto dobrovolnou pomoc patří všem velké
poděkování. Do sousední obce Hrušky pak putovaly
vánoční ozdoby a vánoční přání, které jste přinášeli
na obecní úřad nebo do základní školy, která sbírku
u nás zorganizovala a pak ji předala.
Nezbývá, než si přát, abychom se s touto lidskou
sounáležitostí setkávali nejen v krizových situacích,
ale i v každodenních dnech. Tedy požehnané Vánoce
a do nového roku zdraví dosti a radosti horu!
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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Jak plyne čas v mateřské škole

L

etošní školní rok začal
v naší školce velkou změnou.
Po zvážení všech pro a proti
jsme se rozhodli, že spojíme
předškoláky do jedné třídy
a ostatní děti rozdělíme do dvou věkově smíšených
tříd. A co nás k tomuto vedlo? Tím zásadním bylo
doporučení z hygieny, které říkalo, abychom eliminovali setkávání dětí z jiných tříd. Pokud by zůstalo
původní rozdělení, předškolní děti by neměly možnost potkávat se, hrát si spolu všichni dohromady
a pracovat společně jako tým. Dalším hlediskem byl
i počet předškolních dětí, který kapacitně umožnil
naplnění celé třídy. Jak se tato varianta osvědčí sami
netušíme a do dalších let ji necháváme otevřenou.
Ke změnám došlo i při výdeji stravy. Do jídelny
docházíme ve skupinách podle domluveného časového harmonogramu, aby nedocházelo k nadměrnému
mísení dětí.
Na podzim jsme se zapojili do příprav na lampiónový průvod. S dětmi jsem vyrobili různobarevné
lucerničky a s těmi jsme vyzdobili uličku u naší
školičky. Při průvodu jsme se pak u lucerniček zastavili a společně s ježibabou Čárymárou a její kytarou
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zazpívali připravené písničky. Atmosféra byla kouzelná a zářící oči dětí hovořily za vše.
Prosinec se nesl ve znamení příprav na Vánoce.
Naši předškoláčci vytvořili andílky na velký obecní
strom na Velehradě. V pátek 3. prosince nás poctil
návštěvou svatý Mikuláš i s andílkem. Vyslechl si naše
písničky a básničky a za odměnu nám rozdal voňavé
perníčky. Touto cestou bych ráda poděkovala manželům Vendule a Petrovi Kromkovým za jejich obětavou
spolupráci při mikulášské nadílce. A taky paní Janě
Špičákové za sponzorský dar v podobě andělského
kostýmu.
S vánoční náladou jsme pokračovali i v dalších
týdnech. Probíhalo vánoční tvoření, ve všech třídách
se peklo a zdobilo cukroví, zazpívali jsme si koledy.
Doba covidová nám neumožnila uskutečnit besídky
pro rodiče, jak jsme byli zvyklí. Zpívali jsme u velkého stromečku, poté byla nadílka pro každou třídu
zvlášť. Nadšení a radost nebrala konce.
Za kolektiv zaměstnanců přeji všem poklidné prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně zdraví
ve všech rodinách.
Marie Úrichová

Školství
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Naděje!
Letošní advent se v naší škole nese v duchu NaDěJe!

S

labika NA v sobě skrývá několik významů. Spojuje NÁS všechny v NAší škole.
Snad nejintenzivnější spojení celé školy nastalo ihned po zahájení školního roku. Čekalo

nás mezinárodní setkání projektu Erasmus+. V září
jsme skutečně žáky a učitele ze zahraničních škol
v naší škole ve Velehradě přivítali. Nepřijeli sice ze
čtyř různých škol, ale pouze ze dvou, jelikož některé
státy měly stále přísná omezení pro cestování, proto
jsme se s nimi potkali alespoň online. V neděli v podvečer si šest rodin našich žáků vyzvedlo své nové
děti, které zde strávily pět dnů plných poznávání,
učení, nových zážitků a zábavy. Studenti a učitelé
k nám přijeli ze slovinského Podgradu a rumunské
Brăily. Výjimečnost tohoto setkání spočívala v tom,
že ve velehradské škole se jednalo o vůbec první
mezinárodní projekt spojený s výměnou žáků v rámci
škol. Navíc se jednalo o první setkání po dlouhé době
lockdownu, kdy nebylo možno realizovat výjezd
do cizího státu. K výjimečnosti této události přispěl
pan starosta Mgr. Aleš Mergental, který hosty slavnostně přijal v Turistickém centru Velehrad a představil jim naši obec. Jeden z workshopů vedla paní Pavlína Pelikánová, která vyrábí přírodní kosmetiku.
Přijali jsme i pozvání pana starosty Miroslava Kovaříka z Modré do Archeoskanzenu Modrá a na Živou
vodu. V předvečer odjezdu uspořádala škola posezení
s hudbou jako poděkování rodinám, které hostily
týden zahraniční žáky, ale také našim vyučujícím
a žákům, kteří po celý týden skvěle pomáhali s realizací projektového setkání.

Spojili jsme se také s NAšimi rodiči. S některými on-line, s některými osobně. Rodiče z páté
třídy se mohli zúčastnit sportovních aktivit, soutěží
a ukázkové hodiny. Rodiče našich nových žáčků prváků se spojovali a seznamovali u opékání špekáčků.
Spojil NÁs žákovský parlament. Nově ho vedou
vyučující Pavel Pospíšil a školní psycholožka Šárka
Mošťková. A skutečné spojení NÁs všech na Velehradě, Modré a Salaši zajistila pomoc Tornádovu, kterou
si pod patronát vzali žáci ze školního parlamentu.
Do Hrušek tak putovala přáníčka od žáků, rodičů,
prarodičů, sousedů, farníků. Vyučující a další obyvatelé z našich vesnic přispěli vánočními ozdobami
pro rodiny postižené tornádem.
Uskutečnilo se také první společné setkání všech
NAšich žáků i vyučujících NAší školy. Organizaci
měli na starost zástupci žákovského parlamentu.
Původně jsme se měli všichni potkat v tělocvičně,
ale epidemiologická situace to neumožnila, takže
se toto setkání konalo on-line. Oprášili jsme MS
Teams, zapnuli mikrofony a reproduktory a každá
třída i všichni vyučující se připojili.
Spojili NÁs také všechny soutěže a olympiády,
kterých se účastnili naši žáci. Naše škola hostila
2. ročník atletického čtyřboje pro 1. stupeň. Mezi
zúčastněnými byli žáci ze ZŠ Boršice, ZŠ Buchlovice,
ZŠ a MŠ Osvětimany, ZŠ Tupesy a ZŠ Velehrad, která
postavila 2 družstva.
Druhá slabika DĚ v sobě skrývá slovo Děti. Slovo,
které patří nejen k vánočnímu času. Slovo, bez kterého
by žádná škola nemohla existovat. S DĚtmi se setkala
vzácná návštěva v podání herců Davida Vackeho,
Ireny Vackové a Jiřího Hejcmana. První, druhou
a třetí třídu upoutali pohádkami Zuzanka a písmenka
a Žlutá bunda s pokaženým zipem od Miloše Macourka. Žáky čtvrté a páté třídy zaskočili vtipným a mnohdy i napínavým čarodějným příběhem od Roalda
Dahla. Na závěr herci poděkovali za pozorné diváky, skvělou atmosféru a obrázky, které jim prváčci
namalovali. Se svou troškou do mlýna přispěli také
čtvrťáci, kteří své výtvory posílali poštou. Děkujeme
za nezapomenutelně strávený čas.
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DĚti z první třídy mají za sebou několik nezapomenutelných zážitků. Jistě k nim patří pohádkové pátky, kdy se z dětí na celé dopoledne staly
pohádkové postavy. A nejen z dětí, paní učitelka
každý pátek svoje prváčky překvapila originálním
kostýmem. Děti ze čtvrté třídy se v rámci celoroční
motivační hry vypravily za dalším velkým pirátským
dobrodružstvím. Od jejich pirátských přátel obdržely
dva dopisy, které je připravily na nadcházející hledání
indicie k prvnímu kousku mapy k pirátskému pokladu. S vynaložením velkého úsilí se třídě povedlo najít
první kousek mapy a jsou tak o malý kousek blíže
k celému pirátskému pokladu.
DĚti ze školní družiny spojuje Hledá se Nemo,
téma, se kterým se školní družina potkává po celý
rok. V každém měsíci děti s Nemem nejenom tvoří,
ale i poznávají zajímavá témata. V průběhu roku děti
sbírají mušličky za splněné úkoly nebo aktivitu.
DĚti i letos potěšil Mikuláš se svou družinou.
Naši deváťáci se s radostí ujali této úlohy.
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složité době, plné neustálých karantén, se v naší
škole snažíme žít adventem. JE jako JEžíšek přinesl dětem tvořivé dílníčky, kde si mohly vyrobit
vánoční dekoraci. V našem „novém” nahrávacím
studiu si jednotlivé třídy vyzkoušeli práci nahrávacího studia. Vánoční písně tak nezněly jen školou,
ale posíláme je i do všech domovů! A nezapomínáme
ani na výuku, která se nese v duchu Vánoc. Jednotlivé předměty toto kouzelné téma propojí. Někde
se ve třídě peče cukroví, jinde se počítá kolik papíru
je potřeba na zabalení vánočních dárků. A v čase
a prostoru se mohou přesunout žáci do Betléma,
kde došlo k velké události – narození JEžíše.
Vánoční událostí se stává Vánoční setkání v naší
škole. Letos sice bez rodičů a všech příznivců naší
školy. Pokusíme se atmosféru z naší školy přenést
prostřednictvím našich vánočních písní k vám domů.
Pokusíme se na chvilku zapomenout na všechny
starosti a komplikace, které nám tato doba přinesla.
Naše NaDěJe se musí stát skutečností.
Opět jsou tu Vánoce, věří jen ten kdo chce!
Melodii o příměří, každý neuvěří!
Dá nám náděj vím, ...
(M. Žbirka, O prímerí)

Přejeme vám všem radostné a pokojné svátky!
Do nového roku především naději, lásku, zdraví
a pokoj do vašich rodin! Posíláme 216 vánočních
a novoročních pozdravů z naší velehradské základky!

Poslední slabika značí slovo, které všichni v tomto
čase dobře znají! Je symbolem očekávání! I v této
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Mgr. Andrea Olbertová,
ředitelka ZŠ Velehrad
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Stojanovo gymnázium

N

ový školní rok jsme na Stojanově gymnáziu
začali opravdu „akčně“. Hned v prvním zářijovém týdnu se všichni naši žáci s pedagogy rozjeli na vytoužené adaptační a sportovní kurzy, aby
po dlouhém období distanční výuky znovu utužili
své třídní vztahy a rozhýbali se na čerstvém vzduchu.
Prváci se seznamovali v Rajnochovicích, druháci
vyrazili na kolech poznávat okolí Velehradu, třeťáci
sjížděli Vltavu a budoucí maturanti si užívali turistiky
a vodních sportů ve Slovinsku.
Po návratu z kurzů žáci usedli do školních lavic
a začala opravdová výuka. Díky nutnosti vyučovat
v uplynulých měsících distančně jsme si osvojili řadu
nových metod, zlepšili jsme technické vybavení školy
a museli jsme se naučit být připraveni na různé formy
výuky – nejen prezenční ve škole, ale také distanční,
případně hybridní (pokud je část žáků přítomna
ve škole, zatímco některým je nařízena karanténa).
Usilujeme o to, aby byla výuka nejen teoretická, ale
také názorná. Prváci a druháci proto v rámci laboratorních cvičení z biologie začali spolupracovat
s Mgr. Zdeňkem Špíškem, Ph.D. z Palackého univerzity. Pod jeho vedením se seznámili s funkcí stromu
v krajině, s aspekty růstu stromu a poznali, jak složitá
je cesta od semene k plodu. Součástí cvičení byly
i experimenty a praktické zkušenosti žáků s výsadbou ovocných stromů a s různými druhy plodů více
či méně známých původních odrůd našich dřevin.
Na jaře by měly tyto bloky dále pokračovat včetně
vyhodnocení stále ještě probíhajících experimentů.
Na pedagogy i žáky současná situace klade velké
nároky. Důležitá je i psychohygiena, a tak jsme
se snažili do školního i mimoškolního programu
zařazovat pestrou škálu aktivit. Během podzimu
se pod Střediskem volného času rozběhlo téměř
třicet kroužků – svou činnost obnovil pěvecký sbor
a cimbálová muzika, dále probíhají kroužky spor-

kromě soustředění a debatních klání účastnil také
natáčení pořadu Fokus Václava Moravce. Právě debatní klub stál za realizací studentských voleb na naší
škole.
Pokračoval i projekt osobnostního rozvoje žáků
v podobě Orientačních dnů realizovaných ve spolupráci s DIS ve Fryštáku. Druháci se během třídenního
intenzivního programu zaměřili na sebe a své blízké.
Žáci třetího ročníku se zamýšleli nad svým místem
ve společnosti a maturanti promýšleli své směřování
v budoucnu.
Pozadu nezůstává ani zapojování se do různých
soutěží, a tak i SGV zná svého vítěze v soutěžích
jako Přírodovědný klokan, Ekolympiáda či Bobřík
informatiky, nebo své nejlepší překladatele z cizích
jazyků. Zájemci ze semináře ZSV také mohli využít
nabídky Mgr. Hany Zuntové a navštívili Dobrou
školu – Montessori školu ve Zlíně, kde se seznámili s poněkud jiným přístupem k výuce samotné.
Navzdory hygienickým opatřením se podařilo díky
nabídce paní europoslankyně Michaely Šojdrové
uskutečnit výjezd malé skupinky žáků do Bruselu.

tovní, outdoorové, vzdělávací a řada dalších. Pěvecký
sbor absolvoval několik adventních koncertů, vystoupili např. při adventním setkání na Arcibiskupství
olomouckém nebo v České televizi. Již třetím rokem
je velmi aktivní debatní klub Ponto, krerý se letos

štiny, a tím určitě napomohla v jejich rozhodování,
kam se po absolvování gymnázia vydají. Díky vstřícnosti firem v regionu se podařilo po dlouhé době zrealizovat projektový den pro žáky druhého ročníku,
kteří mohli na vlastní oči vidět, co si představit pod

Univerzita Palackého pro změnu umožnila na své
půdě návštěvu žáků, kteří uvažují o studiu francouz-
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oním zdánlivě obyčejným slovním spojením „chodit
do práce.“ I tato návštěva jim pomohla vnímat alespoň o trochu realističtěji svět, do kterého by se jednou měli zapojit.
Také život na Domově mládeže nabízel celou
řadu možností, jak smysluplně strávit čas a těšit
se z výsledku svého snažení. Žáci si pod vedením vychovatelů mohli něco dobrého uvařit (ať už
pudink, palačinky nebo vafle), nebo vyrobit, např.
vánoční přáníčko pomocí Big Shotu či adventní
věnec. Ubytovaní pravidelně využívají také „aktivního relaxu“ v klášterní zahradě a příležitosti vyrazit
za kulturou do divadla: navštívili např. drama Romeo
a Julie ve Slováckém divadle nebo operu Rusalka
a balet Louskáček v Mahenově divadle v Brně.
Za zmínku by stála celá řada dalších aktivit,
výjezdů a projektů, kterými naše gymnázium žije
– zájemci mohou do života naší školy více proniknout na webových stránkách ww.sgv.cz. Stojanovo

8

Velehradský zpravodaj | 54

gymnázium je samozřejmě možné také navštívit,
například v rámci lednových dnů otevřených dveří
(7. 1. 2022). Všichni jsou vítáni!
Advent je na SGV již tradičně spojen s pondělním
setkáváním ve vestibulu školy, kde postupně společně zapalujeme svíce na adventním věnci. Je pravdou,
že přes nasazené respirátory jsme se ne vždycky
poznali, ale i tato setkání nám neomylně naznačila,
že Vánoce jsou nedaleko a my máme opět možnost
připravit se na prožití těchto svátků i jinak než shonem a nakupováním dárků.
A tak i když se všudypřítomný koronavir nevyhnul
ani naší škole, snažíme se fungovat dál a myslet na to,
že jednou opravdu bude líp. A přesně tuto naději
spolu s radostí v srdci přejeme i všem čtenářům
Velehradského zpravodaje nejen do přicházejících
vánočních dnů, ale i do celého následujícího roku.
Mgr. Michal Hegr
ředitel školy

prosinec 2021
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Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

V

ážení čtenáři, i rok 2021 nebyl podle našich představ, ale pro všechny děti a jejich rodiče je důležité, že chodí do školy a také do zájmových kroužků.
Že mohly prožít krásné prázdniny a to i na našich
letních táborech, které probíhaly ve Velehradě. Letos
se jich zúčastnilo více dětí, protože některé z nich
byly zdarma, vzhledem k finanční podpoře MŠMT
ČR. Proběhly tábory se zaměřením na výtvarné,
sportovní, poznávací, přírodovědné aktivity. Děkujeme za vlídné přijetí v prostorách základní školy, zde
proběhly dva turnusy, kterých se zúčastnilo celkem
38 dětí, o děti se starali vedoucí pod vedením Johany
Zůbkové (Za tajemstvím Říše divů) a Alžběty Sentlové (Duha - výtvarný).
Další příměstský tábor byl letos podruhé. Byl
zaměřený na ryby a rybářství. Obec Velehrad a Modrá
jsou na tento typ táborů velmi vhodné, protože
v okolí obou vesnic je několik rybníků. Mladí rybáři
měli zázemí v Obecním domě na Modré. Děti prožily
týden rybaření pod dohledem zkušených rybářů
Alana Olšáka a Vaška Hrabince. Děti se dozvěděly
mnoho zajímavostí ze života ryb, jaké používat
návnady, jaký je život u vody, ve vodě v krásné přírodě. Tábora se zúčastnilo 25 dětí. O všechny se vzorně
starala Anička Kremplová, hlavní vedoucí tábora.
I pro příští rok máme už nyní velký zájem dětí o tento
tábor, že bychom mohli otevřít hned dva turnusy. Tak
uvidíme jestli se nám to podaří.
Na začátku nového školního roku jsme opět tradičně nabídli kroužky Domu dětí a mládeže Šikula a to
jak pro děti z mateřské, tak i základní školy. Otevřeli

jsme tři skupinky výtvarníků, letos budou pracovat
na téma „Písmenka a my“, který si pro ně připravila
Martina Dörrová. A jak sama říka: „V letošním roce
jsme zvolili téma PÍSMENKA, možností jejich zpracování je opravu nekonečné. Vyzkoušíme základní
grafické techniky, ale také budeme vyrábět doplňky
do šatníku s vlastními monogramy.“ Máme také čtyři
skupinky kytaristů, kteří se učí hrát podle akordů
pod vedením Radky Turzíkové a schází se v prostorách Turistického centra. Ti se přesunou opět do prostor obecního domu. A tradičně máme také sportovní
gymnastiku v tělocvičně ZŠ Velehrad, pod vedením
Johany Zůbkové. Cílem je naučit děti nejen základům
sportovní gymnastiky, gymnastické abecedy, ale také
dodržování pravidel fair play. Tento sportovní kroužek navštěvují zejména dívky ze základní a mateřské
školy.
Sledujte naše webové stránky: www.ddmsikula.
cz, Youtube kanál: (www.youtube.com/channel/
UCCpbz-cXBIN0fZGAJrWU2Hg), facebook (www.
facebook.com/DumDetiSikula), kde pro vás chystáme aktivity a inspiraci pro tuto dobu. Zachovejte
nám přízeň a těšte se na další aktivity, které pro vás
připravujeme.
Na závěr, prosím, přijměte přání klidných a pokojných vánočních svátků, hodně zdraví! Protože můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví,
láska a přátelství dávají smysl našim dnům.
Mgr. Ivana Zůbková
ředitelka Domu dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště
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Novinky ze Základní umělecké školy
Uherské Hradiště
• Vyšlo nové číslo časopisu Liduška, které je
laděno vánočně. Navodíte si sváteční atmosféru třeba
tím, že si vyrobíte betlém. Naše Liduška je plná krásných vánočních vzpomínek, obrázků našich žáčků
a mimo jiné si v něm děti mohou každý den vymalovat adventní kalendář. Časopis Liduška je ke stažení
na www.zusuh.cz/liduska.

a na cembalo Martin Hroch. Duchovním slovem koncert obohatí kaplan Stojanova gymnázia P. Radim
Kuchař.
Bětka Štulírová
ZUŠ Uherské Hradiště

• V návaznosti na současnou situaci, kdy není
možné se scházet ve větším počtu, se část vánočních
koncertů přenáší živě z koncertních sálů a část natáčí
na kameru. Děti se pečlivě připravovaly a tak dostanou možnost vystoupit aspoň tímto způsobem.
• Všichni naši pedagogové se v této těžké době
snaží jak žákům tak i rodičům vycházet vstříc, výuka
probíhá po dohodě často online formou.
• Rádi bychom vás pozvali na Adventní koncert,
který se bude konat 20. 12. 2021 v 18.00 hodin
ve studentské kapli Stojanova gymnázia Velehrad.
Koncert můžete sledovat živě na YouTube kanálu
televize TVS. Na Štědrý den v 16.00 bude vysílán
také v televizi TVS. Na housle zahraje Jiří Pospíchal

S

Působení ZUŠ Slovácko na Velehradě

oukromá Základní umělecká škola Slovácko již
sedmým školním rokem zahájila výuku hudebního oboru zde na Velehradě. Na naší pobočce jsme
přivítali několik nových žáků. Jsme rádi, že zájem
dětí o hudební vzdělání neupadl, přestože byl loňský
školní rok v souvislosti s různými protiepidemickými
opatřeními dost komplikovaný.
Žáci nastoupili v září k výuce především klávesových a dechových nástrojů. Již od prvních vyučovacích hodin začali pilně pracovat na nových skladbách
za pedagogického vedení svých učitelů.
Dne 19. října se uskutečnilo na půdě Střední školy
průmyslové, hotelové a zdravotnické předávání cen
Českého červeného kříže. Mimo jiné zde vystoupili
také žáci naší velehradské pobočky. Byly to konkrétně flétnistky Adéla Zábranská, Eliška Chamraďová,
Alžběta Švecová a sestry Marie a Anna Misíkovy
ze třídy paní učitelky Michaely Kamenčákové,
které zahrály v komorním uskupení. Dále pak vystoupila klavíristka Tereza Švecová ze třídy pana učitele
Jana Pleváka. Další, tentokráte už předvánoční akcí,
byl Adventní večírek, kde vystoupili také velehradští žáci. Tento večírek se uskutečnil 15. prosince
v koncertním sále naší ZUŠ v Uherském Hradišti.
Vzhledem k opatřením byl pro publikum kapacitně
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omezen. Vyvážilo to ovšem živé vysílání na Youtube
kanálu.
Závěrem nezbývá než popřát radostné prožití
vánočních svátků nejen s hudbou, ale také pevné
zdraví a dobré naladění se do nového roku 2022.
Jan Plevák

prosinec 2021
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Infocentrum a farnost
Vážení čtenáři,
rádi bychom se s Vámi podělili o informace shrnující dění v Poutním areálu Velehrad.
Po rozvolnění protiepidemických opatření poutní
areál v letních měsících opět naplno ožil.
Měsíc červenec je pro nás každoročně jedním
z nejvýznamnějších, neboť si připomínáme svátek
našich věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, a s ním související celonárodní pouť. Obohacením v předvečer
letošních oslav byla sobota 3. července: poctil nás
svou návštěvou sbor ortodoxních mnichů z Makedonie, jehož zpěv v bazilice byl velkolepým zážitkem.
Jejich příjezd zprostředkoval pan Stojan Lekoski se
starostou Mergentalem. Pan Lekoski též zajistil a starosta dovezl z Bratislavy putovní výstavu „Po stopách
sv. Cyrila a Metoděje“. V kapli Zjevení Páně (Cyrilka)
ji otevřel arcib. Graubner a svým slovem uvedl řeckokatolický arcib. Cyril Vasiľ z Košic. Ten pak slavil
v bazilice bohoslužbu východního obřadu, po níž
vystoupil sbor mnichů s úchvatností svých hlasů.
Výstava zůstala do 14. 7. 2021.
Koncert lidí dobré vůle 4. července i slavnostní
bohoslužba na nádvoří 5. července proběhly téměř
v tradičním duchu, doprovodné aktivity Dnů lidí
dobré vůle byly však částečně omezeny. Tradiční ruční přepisování bible ve Velehradském domě
sv. Cyrila a Metoděje se potýkalo s nižší účasti
než obvykle, příčinou byla zřejmě zrušená soutěž
pro celou rodinu – Velehradský pas.
Malá pouť v neděli 11. července spojená s valnou
hromadou Matice velehradské přilákala jak poutníky, tak i členy Matice. Po mši sv. v 10 hodin, kterou
celebroval otec biskup Antonín Basler se členové
Matice již tradičně posilnili gulášem na Stojanově
gymnáziu. Následovala valná hromada v refektáři
gymnázia a po ní přednáška P. Miroslava Herolda SJ
s názvem „O letošních jubilantech Ludmile a z Nepomuku Jana“.
Srpen se nesl ve znamení tradičních akcí. První
z nich je pouť Matice velehradské 15. srpna. Pro děti
bylo tentokrát připraveno divadelní představení
„Pohádka z budíku“ v podání Teátru Pavla Šmída.
Z dalších akcí jmenujme hudební festival Šroubek.
V rámci programu, který se díky pěknému počasí
konal na nádvoří, vystoupilo duo Josef Fojta a Emanuel Míšek a zpěvačka Martina Trchová. V sobotu 28.
srpna na Velehrad pod vedením Mons. Jana Peňáze
doputovalo ze 14 směrů téměř 250 poutníků, kteří
v rámci Hvězdicové pěší pouti směřovali do naší baziliky. Aby bylo naše ohlédnutí za srpnem kompletní,
nelze opomenout setkání vysokoškoláků s názvem
Absolventský Velehrad. S velkým potěšením jsme se
stali hostiteli zhruba tří stovek účastníků, kteří nás
obohatili o krásný zpěv, pozitivní náladu a spoustu
skvělých přednášek.

V září probíhal život v poutním areálu stále bez
větších omezení. Uskutečnil se další z letošního cyklu
varhanních koncertů (od června do října jich bylo
posluchačům nabídnuto celkem pět), slavnostní mší
sv. jsme si připomenuli 98. výročí úmrtí arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana. Mnozí z farníků si za doprovodu P. Miroslava Herolda SJ a zástupců obce v rámci
Celonárodní pouti ke sv. Ludmile v sobotu 18. září
připomenuli 1100. výročí úmrtí této významné světice na místě jejího skonu, v Tetíně.
Říjen nabídl krásné setkání, jímž se stala beseda
s režisérem Jiřím Strachem. Kvůli velkému zájmu se
přednáška uskutečnila ve Slovanském sále Stojanova
gymnázia, který je prostorově velkorysý. Pan režisér
si svou srdečností a otevřeností získal velkou přízeň
posluchačů.

V pořadí čtvrtá Literární pouť se konala v odloženém termínu 20. listopadu, a to v Zimním sále Stojanova gymnázia. Provedla nás životem a dílem významného „katolického“ básníka Bohuslava Reynka.
V neděli 21. listopadu, na slavnost Ježíše Krista
Krále, jsme si pak připomenuli 40. výročí založení velehradské scholy. Během asi dvou měsíců
se podařilo sezvat členy šesti generačních skupin,
které scholou prošly od roku 1981 až po současnost,
a uspořádat krásný koncert, jemuž předcházela mše
sv. Na koncertu každá generace zazpívala dvě až tři
písně typické pro dobu jejího působení.

S přicházejícím podzimem postupně pociťujeme
dopad sílící pandemie. Omezení sice nejsou tak
striktní, i přes to dění v poutním areálu podstatně
poznamenala. Důsledkem je např. zrušení tradičního
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Svatoštěpánského koncertu i novoročního koncertu souboru Cifra. Z dalších akcí jmenujme tradiční
košt mešních a košer vín – Cisterciácká pečeť, který
se letos také nekonal.
Bazilika však dál zůstává otevřená svou náručí
všem, kteří hledají ztišení či pozastavení. Obzvláště
nyní, v době příprav na Vánoce, to všichni potřebujeme. Bohoslužby se konají v pravidelných časech
a za dodržení všech protiepidemických opatření,
tedy pravidel RRR. Prosíme všechny o ohleduplnost
a respektování těchto nařízení.
Věříme, že tímto přístupem se nám společně
podaří epidemii překonat, a budeme se tak moci
těšit na další společná setkání. Z těch nejbližších

zmiňme plánovanou volební valnou hromadu Matice
velehradské v měsíci únoru. V příštím roce si pak připomene důležité výročí 800 let od úmrtí zakladatele
kláštera, moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Toto výročí bychom rádi důstojně oslavili.
Veškeré dění je možné sledovat na webu infocentra
www.velehradinfo.cz, farnosti www.farnostvelehrad.cz nebo FB profilu Poutní areál Velehrad. Také
mše sv. je možné sledovat kdykoliv živě, na www.farnostvelehrad.cz/bazilika/zive.

Za Infocentrum Marta Jelínková
a za farnost P. Josef Čunek SJ
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Tábor mladších Cvrčků – Kelč • 7. - 14. 7. 2021

ako každý rok, tak i letos jsme se vydali prožít
pohádkové dobrodružství s dětmi z naší farnosti. Tradiční tábor mladších cvrčků se uskutečnil
po cyrilometodějských slavnostech, a to od středy
7. do středy 14. července. Tento nezapomenutelný
prázdninový týden jsme prožili v Kelči, městečku
poblíž Valašského Meziříčí, a celým dějem nás provázel tajuplný příběh krále Artuše. Děti se naučily
poznáváním artušovské legendy rytířským ctnostem
a královské etiketě. Po celou dobu se udatně snažily
získat svatý grál zaručující Artušovi královskou identitu a oddanost lidu celého království. Ocitly se tak
nejprve v životě prince, mladého nafrněného floutka,

12

Salaš

a pozorovaly proces přeměny v čestného a udatného
krále. K tomu pomáhal Artušovi jeho věrný přítel Merlin, odhalující bájný svět čar a kouzel. Výzvy nebyly
vždy snadné, Morgana, mocná čarodějnice, nestrpěla
pomyšlení na kohokoli silnějšího, než je ona sama,
a tak na nás častokrát nastražila všelijaké léčky. Poprvé děti zakusily její moc v pátek, kdy začarovala den
naopak tak, že ráno nebylo ránem a večer večerem.
Nakonec naše pážata pomohla Artušovi k naplnění
jeho osudu a z tábora jsme odcházeli s úsměvy skrývajícími se pod pestrobarevnými rouškami.
Za letošní tábor patří tradičně velké díky tetě Dáši
Maděrové, která nás krmila, podle výroku jednoho
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z našich drobných jedlíků, až do prasknutí trička
a povolení brnění. Náš tábor byl také zpestřen poutí
na Radhošť, kterou nám zajistil místní otec Jan.
Po celou dobu pobytu nám poskytoval pomocnou
ruku, a proto je téměř jisté, že jsme Kelč nenavštívili
naposled. Děkujeme také otci Ladislavovi za duchovní přínos a prožití společné mše. Neobešli bychom

Farnost Velehrad
se také bez ochotné pomoci Peťi Ševčíka. Stal se pro
nás nepostradatelným poslem putujícím mezi Velehradem a Kelčí, a tak odlehčil obrovské břímě celému
království. Za finanční podporu děkujeme obcím
Velehrad, Modrá a Tupesy, jejichž zásluhou naše
královská pokladna nezela prázdnotou.
Kateřina a Michaela Moudrá

Tábor starších Cvrčků v Bratřejově • 30. 7. - 7. 8. 2021

V

letošním roce se starší děti převážně z velehradské farnosti vypravily opět do Bratřejova u Vizovic.
Pro mnohé to nebyla první a troufám si říct ani poslední
návštěva. Podle pověstí je toto místo spojováno s působením soluňských bratří, kteří přišli na Moravu kázat
evangelium. Dokonce i místní kostel je zasvěcen sv.
Cyrilu a Metoději, stejně jako naše bazilika.
Táborem nás provázel po celou dobu jesuitský
řád. Dozvídali jsme se o jeho vzniku, zakladateli, jeho
působení během staletí, a také o jeho filosofii. Každý
den se táborníci setkávali se čtyřmi členy jesuitského
řádu, kteří vedli rozmluvy právě na témata jednotlivých
dnů. Byli to právě oni, kdo přibližovali fungování, historii a kouzlo řádu, který v roce 1534 založil sv. Ignác
z Loyoly.
První dny se děti dozvídaly o životě sv. Ignáce. Zjistily, že to neměl vůbec jednoduché a stejně jako Ignác
před inkvizicí si děti vyzkoušely stát před soudem,
kde se snažily obhájit vlastní názor a tvrzení.
Neděle byla dnem naruby. Na táborech bývá zvykem, že vedoucí připravují hry pro děti, ale tento sváteční den bylo vše jinak. Táborníci si připravili hry pro
vedoucí, kteří museli podávat až vrcholové výkony. Děti
si tak zkusily, že být vedoucím není tak jednoduché, jak
by se na první pohled mohlo zdát. Hry ovšem připravily
na jedničku.
Dva dny s námi strávil i otec Mirek Herold, který
jako člen jesuitského řádu přiblížil řád zevnitř. Ve hře
věnované stavění rezidencí a škol si děti procvičily
spolupráci a paměť a dozvěděly se mnoho nových informací. Celá návštěva otce Mirka vyvrcholila ranní mší
svatou uprostřed bratřejovských luk.
Velkým překvapením pro nás byl Master Chef,
ve kterém jednotlivé týmy soutěžily o nejchutnější

pokrm. Odborná porota, v čele s hlavním vedoucím,
se nedokázala rozhodnout, který pokrm je nejlepší.
Všechny totiž byly výtečné a chuťově i esteticky dokonalé.
Jesuitský řád je spojen také s misiemi, tak se našim
Cvrčkům podařilo nahlédnout do čajovny až do daleké
Číny, kde bylo všeho dostatek a čaje neubývalo. Voda
nás provázela i následující den, kdy jsme navštívili léčivé prameny Luhačovic.
Důležité bylo zmínit, s čím se jesuitský řád potýkal
v historii, počínaje rušením škol, klášterů a konče Akcí
K a fungování církve a řádu za komunistického režimu.
Poslední den nás navštívil i otec provinciál P. Petr
Přádka, který za námi přijel a sloužil pro nás mši svatou. Velkou odměnou pro něj bylo, že jsme mu zazpívali
táborovou hymnu, která nese název Zapálení jesuité.
Právě ji před mnoha lety složil Petr Hudec, který Cvrčky, společně s dalšími, založil.
Troufám si říci, že v nás tábor zanechal obrovskou
stopu a mnoho nádherných zážitků, na které budeme
vzpomínat ještě dlouho.
Touto cestou bych chtěla vyjádřit vřelý dík především rodičům, kteří nám na více než týden svěřili své
ratolesti. Dále všem, kteří Cvrčky jakkoli podporují,
především Římskokatolické farnosti Velehrad, Tovaryšstvu Ježíšovu, obci Velehrad, obci Tupesy a obci
Modrá. Dále také panu Petru Cigošovi, za ochotné
odvezení věcí. Zapomenout bych nemohla na skvělou
kuchařku, paní Dášu Maděrovou a její pomocnici
Michaelu Moudrou, které se staraly po celou dobu
o naše občas mlsné jazýčky. Velký dík patří také celému
vedoucovskému týmu, včetně zdravotníka. Velké díky
všem!
Kristýna Trňáková
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Pohádky nejen o Vánocích
Zasněžený Velehrad – právě teď, v polovině prosince, je to realita za našimi okny. Obrázek té pravé
pohádkové zimy, spjatý s předvánočními dny i vánočním tajemstvím.
Jaký příhodnější čas si představit pro zachumlání
se do deky s pěknou knížkou v ruce?
Jsme moc rádi, že velehradská knihovna vám
k tomu přispívá.
Nyní máme plné police 3478 knih všech žánrů.
Posílili jsme hlavně obrázkové knížky pro nejmenší
čtenáře, stejně jako dobrodružné i romantické příběhy young adult. Nezapomínáme na oblíbené životopisné romány, historickou literaturu a detektivky.
Těší nás, když vidíme, že jsou knihovní prostory
příjemným místem pro vaše zastavení se nebo i setkávání. Stále se je proto snažíme zkrášlovat. Aktuálně
vytváříme „čtenářský koutek pod lampou“ a doplňujeme potřebný nábytek. Kolegyně Eva Kapitánová
kouzlí i z omšelých knih krásné v novém hávu.
Zároveň v reakci na návštěvnost a v souladu s celostátní metodikou „Standard pro dobrou knihovnu“
bychom rádi rozšířili provozní dobu o další hodiny
v týdnu.
Adventní čas je taky příhodný pro usebrání a vzpomínky. Zalétám do léta...
Ještě před začátkem prázdnin jsme přivítali nové
čtenáře při slavnostním „pasování prvňáčků na čtenáře“. V historických prostorách velehradského
kláštera nás čekal mnich, který nekompromisně
vyzkoušel dovednosti dětí ze čtení. Odměnou jim
byl nejenom obdiv rodičů i knihovnic všech tří obcí,
ale i průkazka do knihovny, knížka pro každého
a drobné občerstvení.
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V plném proudu prázdnin od 2. do 6. srpna proběhla zatím největší akce, kterou naše knihovna
chystala. Na základně v Kempu Velehrad a přilehlém
krásném okolí proběhl letní tábor „Přírodní detektivové“. Byl to bezvadně strávený týden a já i další
vedoucí Kristýna Novotná jsme si ho s dětmi skvěle
užily. Prozkoumali jsme chřibské lesy, po stopách
zvěře i tajemných vzkazů (někdy i v lahvi). Užili jsme
si zážitkový den v Archeoskanzenu, umleli vlastní
mouku na placky a vyrobili staroslovanské korálky.
Na Skanzenu Rochus jsme vyzkoušeli různá stará
řemesla. Objevovali jsme bohatý život drobných bezobratlých v potoce. Zablbli jsme si při vodních hrách
a děkujeme hasičům za půjčení džberové stříkačky.
Díky taky obci a vedení kempu i školní kuchyni
za bezchybné zázemí a servis. A samozřejmě dík
ministerstvu za vypsání grantu na podporu dětských kempů, díky němuž byl pro účastníky zdarma,
a hlavně místní skautské organizaci, přes kterou šla
veškerá administrativa. Papírování byla hromada, ale
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stálo to za to! Dík všem vám, kteří jste vytvořili společně tak fajn atmosféru. S vedením obce moc rádi
příští léto zase nějaký tábor zorganizujeme.
Listopad – měsíc padajícího listí – jsme oslavili
hned první den v knihovně s našimi prvňáky a třídní
učitelkou Balounovou. Doslova jsme se hrabali v listí
a poznávali „stromy všemi smysly“ na skutečných
přírodninách posbíraných z našeho okolí i z voňavých cizokrajných éterických olejů. Procházeli jsme
i listy knih, hlavně těch obrázkových a o přírodě,
kterých máme spoustu.

S šedivými listopadovými dny přišel čas pro tipy,
jak zvládat podzimní melancholii a prozářit si každý
den když ne sluníčkem, tedy alespoň milým úsměvem. Pozvání na besedu s názvem „Hlavu (mírně)
vzhůru, ženy“ přijala autorka stejnojmenné knihy
Milena Mikulková. Paní Mikulková je dlouholetá zkušená vedoucí vztahové poradny a organizace Espediente. Každá z přítomných žen si odnesla praktické
tipy přímo do svého života. Děkujeme odvážnému
muži panu Poláškovi, že přichystal prostory Turistického centra Velehrad.
Na další akce už se na vás těšíme v nově zrekonstruované klubovně u knihovny v prvním patře
obecního úřadu. Ta se stala multifunkčním prostorem a už nyní slouží pro setkávání i schůze. Pro vás,
čtenáři, je otevřena vždy v provozní době knihovny každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Můžete si zde
nejen číst, ale půjčit si i různé společenské hry nebo
prostě jen tak popovídat.
První větší akcí, kterou zde jako knihovna pořádáme, je beseda s youtuberem Olchičem – Davidem
Olchavou. „Nebojím se“ – to je téma našeho prosincového setkání a motto prolínající se Davidovými
životními dobrodružstvími i tvorbou. V době psaní

Knihovna
článku vymýšlíme, jakým překvapením tohoto milovníka výzev u nás uvítáme :-)
Od nového roku přechází všechny knihovny uherskohradišťského okresu na nový systém Tritius.
Kromě jiného bude systém automaticky zasílat čtenářům upomínky při překročení doby výpůjčky, která
je jeden až dva měsíce. Apelujeme na vás, ať vracíte
knihy v určeném čase. Těm z vás, kdo ještě nemáte
průkazky, je připravíme a rádi vám vysvětlíme, jak
si můžete výpůjčky sami prodloužit na webu. Vedení obce chce čtenářům vycházet maximálně vstříc.
Proto jsou veškeré služby knihovny zdarma. Zároveň
ale není možné, aby někteří blokovali nové atraktivní knihy u sebe doma i více než rok. Proto zavádíme zpoplatnění upomínek jako motivaci k tomu,
aby knihy mezi vámi pružněji kolovaly.
Celkově v letošním roce prošla knihovna mnoha
změnami. Nejvíc postřehnutelná byla samotná proměna prostor. Kvůli výstavbě bytů jsme se dočasně
stěhovali do obřadní síně. Z krásného vzdušného přízemí jsme na podzim přesídlili opět do známého prvního patra. „Obřadka“ v novém hávu čeká na občánky, svatebčany i zastupitele. Nejen stěhování, ale také
nucená pandemická uzávěra knihoven a tudíž více
času na provozní a administrativní záležitosti měly
jeden dobrý důsledek: Výrazně jsme „provětrali“
náš knižní fond. Metodičky z Knihovny BBB nám
během třech podzimních návštěv pomohly nově zorganizovat kompletně všechny svazky. Vyřadili jsme
629 knih, které si v průběhu 10 let nikdo nepůjčil.
To nám umožňuje nakoupit nové krásné tituly. Tady
se obracím na vás, milí čtenáři: Jsme naší společnou
knihovnou. Neváhejte a sdělte nám své knižní tipy
a přání, co byste zde rádi našli.
Kontakty: knihovna.velehrad@seznam.cz,
www.velehrad.knihovna.cz
Přejeme Vám pohádkové Vánoce a nový rok plný
těch nejkrásnějších příběhů, jaké si umíte představit.
Za kolektiv Místní knihovny Velehrad
Veronika Mergentalová
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Shrnutí činnosti v Turistickém centru
na Velehradě (TC) za rok 2021

M

áme tady poslední dny roku 2021 a to se většinou rekapituluje činnost za celé období roku,
které jsme měli možnost prožít.
U nás na Turistickém centru na Velehradě byl
rok poměrně rušný. Začátkem roku se nám sice pro
lockdown zrušila většina naplánovaných plesů, svateb a výstav, ale na TC jsme nezaháleli a i přes tato
opatření, jsme zvládli rekonstrukci parketové podlahy ve společenském sále, kde opravou, přebroušením a následným ošetřením Osmo olejem parkety
dostaly nový vzhled. Na TC jsme pokračovali i montáží tzv. technických výlevek, které byly pro úklid již
potřeba a které nám usnadní napouštění a vypouštění
úklidové vody. Navíc jsme společenský sál a přilehlé
prostory stačili vymalovat a připravit jej tak pro následující pronájem svatbám, oslavám a konferencím,
které jsme měli naplánovány.
A tak přibližně začátkem května, jsme po ukončení opatření znovu otevřeli výstavu Velehradského
perníku, který byl doplněn o řadu ukázek výrobků
perníků pernikářek a pozor, i pernikáře, z celé republiky. Měli jste tak opět možnost prohlédnout si tradiční výrobek, perník, v netradičních dekoracích. Při
pohledu na tato díla mnohdy člověk přemýšlí, jestli
je perník skutečný, nebo jen vytvořený pro dekoraci.

Na Turistickém centru se s nadcházející letní sezónou provedla údržba našich koloběžek, které jsme
přestěhovali do suterénu, kde je možnost jejich lepšího výběru pro zapůjčení, případně je zde možnost
uschování kol, pokud plánujete prohlídku Velehradu
pěším způsobem. Pro elektro kola je zde instalován
přívod 220 V pro jejich nabíjení, a tak než si prohlédnete zákoutí Velehradu, elektrokolo se vám opět
dobije .
A na jakých akcích už jsme se s vámi mohli potkat?
Měli jsme možnost realizovat například výstavu
paličkované krajky paní Magdalény Štachové, kde
byly paličkované výtvory umístěné jak do našich
zamykacích vitrín i na zdi v podobě obrázků, které
si každý z nás může pověsit jako dekoraci. Na TC
jsme měli i možnost shlédnout výstavu obrazů pana
Jiřího Salajky, mentora výuky výtvarné výchovy
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na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Jako doplnění
této výstavy obrazů bylo možné podívat se na litografie pana Jiřího Pavlici. Výtvarníka, který se
touto technikou zabývá již mnoho let. Nikoho tak
jistě nepřekvapilo, že o litografie i obrázky byl mezi
veřejností velký zájem. Dalším vystavujícím na TC byl
fotograf Daniel Kadeřábek, který nám propůjčil své
fotografie přírody a reportážní fotografie pořízené při
svých cestách po světě.
Začátkem října jsme v prostorách společenského
sálu TC přivítali setkání spolku veteránů hasičů
ZLK, kteří si pro svůj doprovodný program pozvali
dechovou hudbu Mistříňanka a tak bylo veselo.
V říjnu jsme se rovněž na TC přivítali i s cca 80-ti
nemocničními kaplany, kteří zde měli tří denní
konferenci.

V tomto podzimním období jsme zakončili Fotografickou soutěž s názvem Hmyz naší zahrady
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a soutěžní fotografie bylo možné shlédnout v prvním
výstavním patře při jejich vernisáži a následné výstavě, která je na TC doposud přístupná. Fotografická
soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií a tak kromě
dospělých se nejvíce zapojovaly děti, které v létě
fotografovaly a fotografovaly. Doplňkem této fotografické výstavy byly fotografie paní Romany Plačkové
a pana Radka Motala, kteří byli zrovna patroni této
soutěže, a kteří v odborné komisi hodnotili jednotlivé
fotografie.
V listopadu jsme část vystavovaných fotografií
obměnili za výstavu Andělských dekorací paní
Aleny Brázdilové, která pro zájemkyně připravila
i malý workshop, jak si takového andělíčka vyrobit
doma svépomocí.
Na Turistickém centru bylo tedy v roce 2021 rušno.
Spoustu svateb, které jsme museli až odmítat, protože

Kultura
jsme měli termíny obsazeny, spoustu výstav, konferencí a setkání. A co plánujeme v průběhu příštího
roku 2022? Máme v plánu mnoho aktivit. Výstavy,
setkání, Velikonoční jarmark... Uvidíme ale, co všechno se nám podaří realizovat. V létě by to měla být
velká letní výstava Břeclavských výtvarníků, kteří
svá díla přivezou ukázat na TC všem jeho návštěvníkům jak z blízkého okolí, tak třeba celého světa, kteří
zavítají na Velehrad. Opět budeme mít fotografickou
soutěž a zase přidáme nějaké zajímavé obrázky a díla
jak regionálních výtvarníků, tak těch přespolních.
Jednotlivé akce, které na Turistickém centru pro
vás připravujeme, sledujte na internetových stránkách obce www.velehrad.cz, případně na našich
facebookových stránkách Turistického centra.
Tomáš Horváth
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Putování ...až na kraj světa?

andemie koronaviru zasáhla různou měrou
a převážně neblaze do života nás všech. Ovlivnila celou řadu oblastí a pozastavila většinu z aktivit, na které jsme si zvykli a považovali je za běžné
způsoby trávení volného času. Pomyslnou „stopku“
vystavila i „obecní cestovní kanceláři“, která sdružuje občany, jejichž společným zájmem je kultura
a cestování. Z předešlých akcí mohu zmínit výpravu
do adventního Brna spojenou se zhlédnutím výstavy
Slovanské epopeje a plakátů Alfonse Muchy v roce
2018, návštěvu Národního muzea a představení
Manon Lescaut v Národním divadle v Praze na jaře
2019 a výlet do předvánoční Vídně s historickým
exkurzem na podzim roku 2019. Další aktivity, jež
jsme připravovali, byly kvůli omezení kulturního
a společenského života odloženy na neurčito.
S úzkostí i nadějí jsme proto očekávali letošní podzim. Koronavirová opatření jsou přísná, přesto nám
naštěstí nezabránila navázat na přerušenou tradici,
a tak jsme mohli pokračovat v organizaci společných výletů. Letos na podzim mohu zmínit dva, oba
organizovala obec ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Velehrad.
První ze zmíněných akcí byla avizována a připravována již dlouho dopředu. Jednalo se o Celonárodní pouť ke sv. Ludmile. Účast alespoň některých
zástupců obce a farnosti byla velmi žádoucí z různých důvodů, jedním z nich je jistě fakt, že obec Tetín
je naší obcí partnerskou a její statutární zástupci
– pan starosta a kulturní referent – nás navštívili při
příležitosti letošních Dnů lidí dobré vůle.
V časných ranních hodinách v sobotu, 18. září
vyrazil autobus se zhruba 35 poutníky ke svému
vzdálenému cíli. Cestou nás nepotkaly žádné komplikace, a tak se naštěstí nenaplnily naše obavy,
že se na místo nestihneme dostavit včas. Na místě
jsme se setkali s naším panem starostou, který
od poutníků, již dorazili z Velehradu, převzal putovní ikonu a předal ji našemu duchovnímu průvodci,
P. Miroslavu Heroldovi SI. V půl jedenácté začala
celonárodní poutní mše, kterou jsme společně prožili
pod širým nebem. Mnozí z nás navštívili Tetín poprvé,
a tak jsme s chutí využili příležitosti a prohlédli si tři
kostely, které se zde nacházejí, a vypravili se na nádhernou vyhlídku nad řekou Berounkou. Poté už nás
čekal bohatý kulturní program, zahrnující vystoupení
naší „téměř domovské“ folklorní skupiny Hradišťan,
divadlo o sv. Ludmile a Václavovi a představení
Cyrilometodějských kulturních stezek, které jsme
doplnili svým zpěvem. Vzhledem k tomu, že zpáteční
cesta proběhla stejně nekomplikovaně, mohli jsme
znaveni, ale spokojeni a duchovně naplněni ulehnout
do svých postelí.
Druhou realizovanou aktivitou se stala návštěva
adventní Olomouce. Sobotu 11. prosince jsme tak
strávili ve společnosti P. Miroslava Herolda SI,
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který se stal naším průvodcem. Svým fundovaným
a velmi podrobným výkladem nás seznámil s dějinami Olomouce a jejími nejvýznamnějšími církevními
i světskými památkami. Víme tak všechno o legendě o založení Olomouce, její historii, Mariánském
sloupu, sloupu sv. Trojice, olomouckých kašnách,
kostele sv. Michala a Mořice a olomoucké radnici.
Vrcholem celého dne se stala prohlídka jezuitského
kostela zasvěceného Panně Marii Sněžné, doplněná
o odborný výklad o zdejších starobylých varhanách,
a mše svatá. Poté jsme se už mohli cele oddat světským radovánkám, posílit svá těla a navštívit předvánoční farmářské trhy. Společná cesta vlakem udělala
za naším výletem pomyslnou poslední tečku.
Velmi děkuji všem zastupitelům za podporu
(nejen finanční) a doufám, že ve společných aktivitách budeme moci i nadále pokračovat. Společné
zážitky nám totiž zcela jistě nikdy nikdo nevezme
a v časech zlých se mohou stát záchytným bodem,
světlem, které září v temnotách.
Mgr. Tereza Kovaříková

prosinec 2021

Cena Jože Plečnika

J

an Pijáček, Jana Spathová, Věra Kovářů a Miroslav Kovářík získali za celoživotní přínos v péči
o kulturní dědictví venkova cenu Jože Plečnika,
slovinského architekta, kterou jim předal Miloš
Zeman, prezident republiky.

Jana Spathová (na foto zcela vpravo) zasvětila
celý svůj život památkám. Věnuje se zejména problematice lidového stavitelství, sakrální architektuře
a umělecko-historickým památkám Zlínského kraje.
Dvanáct let vedla na Krajském úřadě Zlínského kraje
oddělení památkové péče a poté působila pět let jako
ředitelka Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Kroměříži. V minulých letech
se výrazně podílela na nejvýznamnějších akcích
památkové obnovy ve Zlínském kraji. Za všechny
lze jmenovat například obnovu baziliky Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
nebo revitalizaci a rehabilitaci Arcibiskupského
zámku i Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži,
zaměřené na vznik Národního centra zahradní kultury.
Právě díky paní doktorce Spathové dnes stále
existuje mnoho památek lidového stavitelství a lidové
architektury.
Její přínos pro kultivaci regionu v oblasti péče
o památkový fond je nezastupitelný.

Chráněné bydlení Velehrad
Fráňa Šrámek

Vánoční
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají...
Radostné, milostiplné a pokojné prožití vánočních svátků, požehnaný nový rok 2022
přejí všem velehradským spoluobčanům
děvčata a pracovnice z Chráněného bydlení sv. C + M
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DZP Velehrad - Vincentinum
– z historie do současnosti

V

příštím roce si Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Vincentinum bude připomínat kulaté 70. výročí svého založení na Velehradě,
kdy v roce 1952 zdi bývalého cisterciáckého kláštera
přivítaly první obyvatele, kteří byli v té době nedobrovolně přemístěni z Domu milosrdenství v Praze
– Břevnově nesoucím název Vincentinum. Spolu
s obyvateli a řádovými sestrami přešel na Velehrad
i název domovského ústavu „Vincentinum – dům
milosrdenství“. Přes všechny obavy, které si s sebou
noví obyvatelé i řádové sestry přinesli, je Velehrad
přijal, většina z nich si na nový domov rychle zvykla.
Ústav, ve kterém našlo domov více než 300 lidí
se zdravotním postižením, se rozprostíral v celém
komplexu budov obklopujících baziliku. Ubytovací, společenské prostory a vnější charakter budov,
ve kterých obyvatelé žili, se v průběhu času pomalu
měnil a podmínky se začaly zlepšovat. Po mnoho let
se ústav stával jedním velkým staveništěm. Po roce
1990, kdy byly budovy kláštera vráceny olomouckému Arcibiskupství, se začala připravovat výstava
nových zařízení. V roce 2000 – 2002 se přestěhovalo
270 klientů do nových domovů na Velehradě (Buchlovská), v Kunovicích a ve Starém Městě. A úpravy
a rekonstrukce domova nabíraly spád. 50 obyvatel
domova se v roce 2007 konečně dočkalo ukončení
rekonstrukce a přestěhovalo se do moderních prostor.
A současnost? Život běží dál a v dalším desetiletí
se začalo hovořit o potřebě transformace sociálních
služeb. Velkokapacitní domovy se ukázaly jako nevyhovující pro klienty, kteří by s podporou pracovníků

20

dokázali žít v domech nebo bytech komunitního typu.
17 klientů Vincentina přešlo do chráněného bydlení,
služby, která je schopná zajistit podporu těmto klientům a podporovat je v běžném životě. Všichni tito
klienti jsou v nové službě spokojení, dokázali rozvinout své dovednosti a schopnosti v míře, kterou by
jim původní domov rozvinout vzhledem ke svému
zaměření nedokázal.
Vincentinum začalo sloužit převážně lidem nejvíce
potřebným – klientům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, většina z nich je upoutána
na invalidní vozík. V současné době má domov kapacitu 38 lůžek, v příštím roce je plánováno ještě snížení
na 36 lůžek. Je to proto, že lidé na vozíčku potřebují
více místa pro naplňování svých potřeb a denních činnosti. Z toho důvodu také vedení domova podporované ředitelstvím Sociálních služeb Uherské Hradiště,
p. o., sáhlo k rekonstrukcím a inovacím zlepšujícím
prostředí, ve kterém klienti žijí. Ve 4. podlaží byla
rekonstrukcí bývalého pokoje vybudována nová koupelna, ve 2. a 3. patře vznikají denní místnosti pro
klienti, které umožní individuální práci a zároveň
„uleví“ přeplněným prostorům. V letošním roce byla
také dokončena rekonstrukce kotelny.
V závěru nám také dovolte poděkovat všem vám,
kteří s námi spolupracujete, kteří nám pomáháte,
všem našim dobrým sousedům, rodinám, opatrovníkům. Přejeme vám všem hodně úspěchů, štěstí, lásky
a dobra v novém roce.
Lenka Lesová, DiS.

Sociální služby

prosinec 2021

DZP Velehrad- Buchlovská

V

minulém příspěvku ve Velehradském zpravodaji jsme se rozloučili na začátku léta, plni naděje
v letní dny, které jsme vyhlíželi. Ještě jsme je ani
nestačili vstřebat a už Vás opět zdravíme, tentokrát
v čase předvánočním, v nejkrásnějším období roku.
V nadějném očekávání toho, co toto období přináší.
Ale vraťme se ještě k létu a podzimu, jak jsme tato
roční období prožívali.
Díky sponzorskému daru Obce Velehrad jsme
mohli zrealizovat plány, které byly pro naše klienty
vzpruhou po období, kdy jsme všechno museli omezit na minimum. Vyjeli jsme do Uherského Hradiště
a navštívili kino a výstavu ve Slováckém muzeu.
Také jsme navštívili Staré Město, Smraďavku a lázeňské město Luhačovice. Co by to byl za výlet, kdyby
chyběla návštěva cukrárny s vonící kávou a lahodným zákuskem či restaurace, kde jsme si pochutnali
na hranolkách a smaženém sýru a jiných dobrotách?
Podnikli jsme i několik výletů do blízkého okolí,
například navštívili nedaleký Skanzen a expozici
„Živou vodu“. Je až k neuvěření, že někteří klienti
tato místa navštívili poprvé. Nechyběl ani krátký
pěší výlet s táborákem a opékáním špekáčků. Měli
jsme tak možnost setkávat se s jinými lidmi, mít
spoustu kulturních zážitků z filmů, výstav, poznávat
okolí nejen obce, ale také města Uherské Hradiště,
Staré Město a Luhačovice, které je pro některé z nás
bez podpory druhé osoby téměř nedostupné. Pokud
jsme nechodili pěšky, snažili jsme se co nejvíce využívat hromadnou dopravu, běžný dopravní prostředek
pro mnohé z vás.
Podzim jsme trávili tradičně sklízením úrody ovoce
z našich stromů, podzimním úklidem zahrady, procházkami do okolí, které díky bohatým lesům dokola
nabízí na podzim úchvatnou podívanou barevnými
obrazy zlátnoucích stromů.
Dále také pracujeme na naplňování transformačních plánů. Klienti z Buchlovské přecházejí na Vincentinum. Během roku 2021 to bylo 9 klientů.
S klienty také přešlo několik pracovnic, což klientům
pomohlo v prvních dnech s aklimatizací. V novém
domově se cítí dobře, přijali tuto změnu a vytvořili si nová přátelství. Dobrá nálada a častý úsměv
na rtech je toho důkazem.
V září jsme se rozloučili se dvěma klientkami, které
odešly do Chráněného bydlení do Nedakonic. Na tuto
změnu se dlouho s podporou pracovnic Domova
připravovaly. Máme velkou radost, že se oběma daří
velmi dobře, jsou spokojené a dále pracují na zvyšování svých kompetencí, směřujících k běžnému
způsobu života.
Přípravy na vánoční svátky jsou v plném proudu.
Domov jsme si vyzdobili adventními věnci, větvičkami, vánočními dekoracemi a z nejednoho okna se line

vůně perníčků a vanilkových rohlíčků. A společně
s Vámi všemi čekáme s napětím, které z tajných přání
najdeme zabalené pod stromečkem na Štědrý večer.
Ani letos jsme se bohužel nemohli setkat společně
v našem Domově při „Zdobení vánočního stromu“.
Setkávali jsme se zde se zástupci naší obce a měli
tak možnost osobně poděkovat za jejich podporu
a zazpívat si koledy se studenty Stojanova gymnázia,
kteří nás v rámci dobrovolnictví v minulých letech
navštěvovali. Nazdobený vánoční strom jako symbol
radosti, sounáležitosti a naděje na šťastnější časy,
každopádně stojí na svém místě.

Vážení spoluobčané,
s přáním příjemného a pokojného prožití vánočních svátků a hlavně pevného zdraví v novém roce
Vám děkujeme za příjemné soužití v naší obci.
Mgr. Ivana Chrástková Blahová,
Mgr. Michaela Ungerová
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Informace o dění v TJ Velehrad
za 2. pololetí roku 2021
Vážení spoluobčané!
Dovoluji si Vám podat informaci o dění v TJ Velehrad za uplynulé období, tedy II. pololetí roku 2021.
Oproti I. pololetí se nám podařilo spustit sportovní
činnost ve všech oddílech naší TJ. Postupně zahájil činnost oddíl kopané, a to jak team A mužstva
dospělých, tak následně začal fungovat i oddíl žáků.
Od začátku měsíce září zahájily činnost i ostatní
oddíly, a to oddíl stolního tenisu, oddíl šachů, cvičení
rodičů s dětmi, nohejbal, volejbal a basketbal. Většina
těchto oddílů využívala prostory tělocvičny v ZŠ Velehrad, se kterou máme stále dobrou spolupráci a uzavřeli jsme dohodu o využívání tělocvičny až do konce
školního roku 2021/2022. Tento stav nastal díky příznivému vývoji epidemiologické situace v našem státě,
který nám byl nakloněn především v letních měsících
a začátkem podzimu. V současné době, kdy prudký
vývoj pandemické situace začíná stagnovat, udržujeme všechny oddíly v činnosti. Věříme, že i po novém
roce nám bude vývoj epidemie covidu 19 natolik
příznivý, že budeme moci dál pokračovat v našich
sportovních aktivitách v plném rozsahu.
V současné době máme tři oddíly, které pravidelně
bojují v různých soutěžích v rámci našeho okresu. O sportovních výsledcích oddílu stolního tenisu
podá podrobnou informaci tradičně Lukáš Vaněk.
U oddílu šachů došlo ke změně vedoucího oddílu.
Po dlouhých 26 letech odstoupil z funkce předsedy
oddílu Ing. Petr Hanáček a nahradil ho Pavel Plevák. Touto cestou vyjadřujeme velké poděkování
za dlouholetou činnost ve funkci vedoucího oddílu
panu Petrovi Hanáčkovi a přejeme mu do dalších let
mnoho pevného zdraví.
U oddílu kopané zahájili muži novou sezonu
2021/2022 dvěma porážkami, a to na domácím hřišti
s Vážany a v Sušicích. Obrat nastal při dalším utkání, a to v Mařaticích, kdy na půdě horkého favorita
na postup vyhráli poprvé, a to po velmi vydařeném
a takticky dobře vedeném boji 2:0. Všechny další
výsledky byly jako na houpačce, kdy se výsledky
vyvíjely i podle toho jaká se sešla sestava. Celá řada
hráčů si prodělala různá zranění, a tak trenér nemohl vždy vypustit sestavu dle svých představ. Přesto
všechno se závěr soutěže vydařil, kdy jsme srovnali
zdánlivě ztracený zápas ve Vážanech, zápas skončil
3:3 a poslední zápas podzimní části, který se odehrál
na domácím hřišti skončil vítězstvím nad Sušicemi
v poměru 4:0. Byla to velmi povedená tečka za celou
podzimní sezónou.
Mužstvo žáků pod vedením Josefa Krupy mělo
taktéž výkyvy ve výsledcích, které byly ovlivněny
především nezkušeností nových hráčů, ale i velkou
fluktuací dětí z různých důvodů, které následně
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ovlivnily konečné výsledky. Věříme, že start do jarní
části soutěže bude lepší a časem se dostaví i patřičné
výsledky.
Dále jsme rádi, že se podařilo vytvořit mladší přípravku fotbalových nadějí, a to pod vedením Kamila Březiny. Tuto činnost budeme nadále sledovat
a podporovat, abychom byli nápomocni při přípravě
nových adeptů tohoto krásného sportu.
TJ Velehrad ve spolupráci s oddílem kopané
a vedením OÚ Velehrad připravilo a nechalo zpracovat projekt zaměřený na výstavbu nových střídaček
na fotbalovém hřišti. Na základě tohoto projektu
zpracoval OÚ Velehrad žádost o dotační prostředky
a zaslal jej do NSA (národní sportovní agentura).
V současné době čekáme na vyjádření ze strany
NSA. Věřme tedy, že žádosti bude vyhověno a nám
by se podařilo získat finanční prostředky na výstavbu
nových střídaček.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří
napomáhají svou dobrovolnou prací k rozvíjení sportovní činnosti v naší obci. Dále bych chtěl poděkovat
vedení obce Velehrad za finanční podporu, bez které
bychom nebyli schopni naše sportovní aktivity realizovat. Poděkování platí i pro obec Modrá, která naši
činnosti podporuje finančními částkami již několik
let.
Na závěr roku přijměte přání pevného zdraví,
trochu štěstíčka a stálého úsměvu, ať se setkáváme
na sportovištích, a ne v nemocnicích nebo u lékaře.
Nevařil Jiří, předseda TJ Velehrad

Sport

prosinec 2021

P

Stolní tenis 2021

o roční pauze se stolní
tenis, stejně jako ostatní sporty, opět probouzí
k životu. I v současné sezóně jsme do soutěže nastoupili se dvěma družstvy.
Velehrad „A“ pod vedením
Libora Machaly nastupuje v nejvyšší třídě okresního přeboru. Družstvo Velehrad „B“ i nadále bojuje
o postup, ve 3. třídě regionálního přeboru, pod vedením Václava Vaňka.
Družstvo pravidelně pořádá 3 turnaje, a to vánoční, velikonoční a turnaj s partnerskou obcí Terchová.
Poslední zmíněný turnaj byl ale kvůli současné situaci zrušen.

O

Nepřestáváme myslet ani na mládež, proto i nadále
funguje kroužek stolního tenisu pro žáky základní
školy pod mým vedením. Kroužek letos navštěvuje
8 žáků. Také žáci mají pravidelné turnaje (vánoční,
velikonoční, závěrečný).
Velmi nás těší, že se najdou odvážlivci, kteří
se nebojí přijít si zahrát, případně se rovnou připojit
k oddílu. I díky současné širší základně členů, můžeme opět reálně uvažovat o obnovení třetího družstva.
Nové družstvo by navíc bylo výbornou příležitostí
právě pro naše žáky.
Všem přeji příjemné prožití svátků vánočních
a v roce, který nadchází, ať vás štěstí a zdraví provází.
Lukáš Vaněk

Úspěšný Petr Pelikán

d pátku 17. do neděle 19.září 2021 se konalo
v Plzni MČR ve střelbě v kulových disciplínách.
Člen SBTS Aircraft Kunovice Petr Pelikán, který
trénuje v Regionálním sportovním centru mládeže
Ostrava a střílí za Sportovní střelecký klub Olymp
Ostrava si v sobotu 18.září v disciplíně sportovní
malorážka (SM) 3 x 20 v kategorii dorostenců v soutěži družstev - Milan Prusek, Petr Pelikán, Jan
Kůrka vybojovali zlatou medaili a titul Mistrů ČR
nástřelem 1669 bodů. V neděli 19.září si družstvo
ve stejné sestavě v disciplíně SM 60 v leže vystřílelo
stříbrnou medaili nástřelem 1740 bodů.
O měsíc později 16. a 17. října 2021 se konalo

v Plzni Mistrovství ČR - vzduch.zbraně. Petr Pelikán
si v kategorii mladší dorost vystřílel zlatou medaili
a titul Mistra ČR ve vzduch. pušce 40 (VzPu40) výkonem 395,5 bodu. Ve stejné kategorii a disciplíně VzPu
40 získalo družstvo Olympu Ostrava Claudia Catz,
Petr Pelikán a Jan Kůrka zlatou medaili a titul
Mistři ČR 2021.
V Bílovci na Grand Prix JSB Bohumín, které
se konalo 13. 11. 2021 ve VzPu 40 mlad. dorost Petr
Pelikán zvítězil nástřelem 392,4 bodu.
Opravdu zlatý podzim Petra Pelikána. Ať mu to
tak střílí i v roce 2022.
Jiří Jurásek
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ČZS Velehrad

Č

ZS ve spolupráci s OÚ a ZŠ v letošním roce
po úspěšném 1. ročníku fotografické soutěže
připravilo pro zájemce o fotografování 2. ročník
soutěže s mottem HMYZ NAŠÍ ZAHRADY. V plné
míře se na účasti soutěže projevilo období ovlivněné
covidovou situací. Přes všechno se letošní soutěže
zúčastnilo 27 soutěžících s 86 soutěžními fotografiemi, ve 4. kategoriích.
V I. kategorii 5 soutěžících s 15 soutěžními fotografiemi, kdy se vítězem stal Tadeáš Jurák z Velehradu,
na druhém místě Petr Stašek z Polešovic a třetí místo
obsadila Jitka Novotná ze Slavičína. Ve II. kategorii
bylo 8 účastníků s 20 soutěžními fotografiemi. Vítězem se stal Darek Šváb z Rumburku, který se umístil
v této kategorii i na 3. místě. Druhé místo si vybojoval
Kryštof Kubát z Jenišovic okres Jablonec. Nejméně
obsazenou byla III. kategorie, kda byli přihlášeni
jen 3 soutěžící s 8 soutěžními fotografiemi a protože
byli jenom tři, tak všichni byli oceněni. Vítězem byl
Jakub Šidlík ze Stojanova gymnazia na Velehradě.
Druhé a třetí místo vysoutěžil Ondřej Kavka z Kunovic. Nejvíce obsazenou byla IV. kategorii pro dospělé
osoby s 13 soutěžícími a 43 soutěžními fotografiemi.
Vítězem se stal Jiří Hejda ze Zlechova, na druhém
místě byla Lenka Hejdová ze Zlechova a na třetím
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místě byla Lenka Vávrová z Velehradu. Zvláštním
oceněním za nápad do soutěže byla soutěžní komisí ohodnocena Adriana Svobodová z Prahy, kdy
hodnotící komise si marně lámala hlavu, jak tento
soutěžní snímek spatřili - světlo vyhlášené soutěže.
Ocenění za účast v soutěži bylo předání hodnotných
cen soutěžícím na 1. až 3. místě z rukou starosty obce
pana Aleše Mergentala a zástupce ZO ČZS Velehrad
pana Jiřího Kapitána. Vítězové si ze soutěže odnášeli mimo jiné dárkové poukazy na fotolab, knihy
o fotografování a na památku si odnášeli i malou
perníkovou pozornost.
Naši soutěžící nebyli jenom z Velehradu,
ale i ze Zlechova, Modré, Uh. Hradiště, Kunovic, Polešovic, Čáslavi, Šternberku, Slavičína, Prahy a Jenišovic z okresu Jablonec.
Soutěžní snímky hodnotila soutěžní komise ve složení předsedkyně komise paní Renata Plačková fotografka z Hodonína, místopředseda pan Radek Motal
z Osvětiman. Jak paní Plačková, tak pan Radek Motal
jsou zkušení fotografové zabývající se fotografováním
hmyzu a fauny, zejména ptáků, s dlouholetou praxí
a jejich snímky jsou často ohodnocovanými cenami
na soutěžích s touto tématikou, ale i na TSTT. Dalšími
členy hodnotící komise byli zástupci spolupořadatelů
za OÚ starosta obce pan Aleš Mergental, pracovník
TC na Velehradě pan Tomáš Horváth, dále zkušení
fotografové pan Polišenký a pan Čech. Z důvodu
karantény se omluvil zástupce ředitelky ZŠ Velehrad pan Jiří Sukaný. Příjemným překvapením byla
i účast cca 50 osob na vernisáži. Pro někoho to může
být málo, ale vzhledem ke covidovým opatřením
je podle našeho názoru dostačující.
Nedílnou součástí 2. ročníku soutěže byla i vernisáž u příležitosti zahájení výstavy ve výstavních prostorách TC s hudebním perulidem na kytaru. Současně se soutěžícími snímky byla i výstava hodnotných,
velmi zajímavých fotografií paní Romany Plačkové,
pana Josefy Čecha a pana Radka Motala, který
po ukončení vernisáže jel na fotografování přírody
do Itálie. Pro účastníky vernisáže bylo přichystáno
malé občerstvení.
Pro příští období roku 2022 připravujeme ve spolupráci s OÚ a ZŠ již 3. ročník s mottem SVĚTLO
V PŘÍRODĚ s předpokládaným vyhlášením v průběhu měsíce ledna a s pravděpodobným termínem
ukončení soutěže v průběhu měsíce října 2022.
O konkrétním zadání podmínek soutěže se můžete
informovat po vyhlášení na webových stránkách spolupořadatelů.
Na Vaši účast v soutěži se těší spolupořadatelé
soutěže.
Eva Kapitánová

Spolky
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Letem světem skautským světem

A

ktivitami a událostmi skautských oddílů
na Modré se dá prozatím na stránkách zpravodaje za uplynulé měsíce opravdu jen proletět. Vždyť
napsat podrobně o činnosti všech těch úžasných
benjamínků, vlčat, světlušek, skautů a skautek, roverů, rangers, vedoucích a vůdců z Modré, Velehradu
a Salaše by vydalo na pár samostatných stránek,
vždyť je nás dohromady téměř 150.
Letní vánek s vůní z rozpálených luk, stejně jako
praskání táborových ohňů je už jen vzpomínkou.
A s jistotou můžeme říct, že všechny tři letošní
tábory na louce v Rudimově byly úžasné! Na zelené
louce stavíme společně tábořiště – kuchyň s jídelnou
a sedm tee-pee a několik stanů. Nejdříve společný
tábor družin Kamzíků, Veverek a Borůvek. Vystřídali
je nejmladší Vlaštovky spolu se staršími Pomněnkami. Podlesní týden v červenci uzavírali táboření Jeleni
se Sovičkami. Po odjezdu zůstává čistá louka, pravda
někde vyšlapaná, ale jsou to pouze stopy radostně
prožitých, které příroda zase zahladí.
Podzimní čas naštěstí umožnil nastartovat opět
družinové schůzky. Rozrostli jsme se o dvě družiny nejmladších kluků benjamínků, kteří si říkají
Káňata a Termiti. I oni se už zúčastnili podzimní
hry Heloudýň. Společně, kdo jen mohl, jsme připravili a prodávali občerstvení při tradičních dýních
na Modré, abychom si přivydělali na opravu klubovny – Prádelky. Tu se podařilo úspěšně kompletně
rekonstruovat. Ještě bude třeba klubovnu vybavit,
ale to jistě s malou dopomocí dokážeme. Vzniká tím

další zázemí, vždyť v klubovně v suterénu obecního
úřadu Modrá bychom se už nezvládli během týdne
vystřídat. Přejeme vám radostné Vánoce a ..., ale
vždyť se vlastně ještě možná uvidíme, když vám třeba
domů přineseme betlémské světlo ve čtvrtek 23. prosince odpoledne.
Aleš Mergental

Myslivecké sdružení HÁJ
Vážení spoluobčané,
v letošním vánočním zpravodaji bych Vás chtěl seznámit s mývalovcem kuním. Je to psovitá šelma, která
se k nám rozšířila v posledních několika desetiletích
z Ruského Dálného východu, Koreje a Číny.
Mývalovec kuní nebo taky psík mývalovitý (oba
názvy jsou správné) některými rysy připomíná lišku
nebo jezevce. Jezevci je podobný způsobem života
a skladbou potravy. Mývalovec je asi 65-80 cm dlouhý,
má krátké běhy a huňatý, asi 20 cm dlouhý ocas. Srst
je hnědošedá, na tvářích a na hřbetě temnější. Zimu
přespává jako jezevec v brlohu. V době vegetační váží
4-5 kg, na zimu však ztuční a dosahuje váhy 8-10 kg.
Mláďata má 1x ročně. Páří se v březnu až dubnu
a rodí v květnu až červnu 5-12 mláďat. Po 3 týdnech
mohou mláďata přecházet na volnou potravu, kterou
obstarávají oba rodiče. Samec žije ve svém brlohu
v blízkosti brlohu samice s mláďaty.
Na zimu, při nástupu mrazu a sněhu, zaléhají
k zimnímu spánku. Zde již samec se samicí pře-

spávají zimu v jedné noře společně. Zimní spánek
nejčastěji trvá do února až března, dle podmínek
jara. Je-li zima mírná, může zimní spánek trvat jen
krátkou dobu.
V našich podmínkách má mývalovec kuní jen málo
přirozených nepřátel. Je velice opatrný a vychází
hlavně v noci. Místy může být ničen i liškou, zvláště
v době zimního spánku.
Vlastimil Vaněk
člen mysliveckého sdružení, Velehrad-Modrá Háj
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Místní hasiči

I

když momentálně nemáme hasičárnu tak
jsme pořád ve výjezdu. Auto máme „ustájené“
ve družstvě na Modré a přes to jsme schopni výjezdu do stanovených 10-ti minut. Letos bylo celkem
devět výjezdů a to 2x kacení stromů (borovice ul.
Nad Chmelnici, dub u hasičárny), 3x likvidace
vos a sršní, 1x únik plynu při demolici hasičárny,
1x pád a požár letadla, 1x pomoc při transportu
osoby. I přes to, že letošní rok byl opět poznamenán Covidem, tak v průběhu roku probíhala odborná příprava jednotky, pravidelná kontrola techniky
a každý měsíc probíhaly kondiční jízdy.

T

Petr Pelikán
velitel jednotky

Sezona 2021 na Kempu

ak máme za sebou naši
první sezónu jako provozovatelé kempu Velehrad. Hned
první prázdninový víkend spjatý s velehradskou poutí se nám
kemp plně zaplnil. Jen co jsme
zvládli první velkou zatěžkávací zkoušku přišla
hned další – dramatický tábor ZUŠ z Uherského
Hradiště, který nám obohatil všední dny každodenní dávkou kultury. Tábor to u nás nebyl jediný,
v půlce prázdnin se mezi naše hosty zařadili i přírodní detektivové z Velehradu a okolí.
Konec prázdnin zaplnil opět dětský smích při
Rozloučení s prázdninami. Pohodu při opékání
špekáčků a poslechu Lončáků nezkazil ani krátký
déšť.
Celkově to na kempu prostě žilo, hosté se střídali, jak na běžícím páse a nebyl čas se zastavit.
Hned na začátku prázdnin se zrekonstruoval most
a do dalších oprav jsme se mohli pustit zase
až na podzim. Jen co odjeli poslední hosté, začala
příprava na další sezónu. Opravily se fasády chatek, frézovaly pařezy, navezla se zemina na srovnání terénu stanové louky směrem na Salaš. Plánujeme rozšíření stání pro karavany a obytné vozy
a spousty dalších úprav. Prostě na kempu je stále
co dělat.
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Vrcholem odborné přípravy jednotky bylo cvičení v Ořechově zaměřené na vyhledávání a záchranu osob, zvládnutí požáru sazí v komíně, orientace
v silně zakouřeném objektu a záchraně kolegy
zraněného při zásahu. Toto cvičení bylo nesporně
jedno z nejnáročnějších, protože zde byly nasimulovány podmínky skutečného zásahu a důkladně
prověřilo znalosti a dovednosti všech členů jednotky.

Až nyní je tedy prostor poděkovat všem spolupracovníkům, kteří rozdávali úsměv od rána
až do večera. Atmosféra, která v kempu panovala
byla jedním z hlavních důvodů, proč se u nás
návštěvníkům líbilo a proč budou jejich cesty
do budoucna opět směřovat k nám. Na jaro 2022
ahoj na kempu!
Vojta Luža, správce

Ze života obce

prosinec 2021

Jubilanti pro rok 2022
60 let
Doležal Vojtěch
Lukeštík Pavel
Antoš Stanislav
Hroch Václav
Klimešová Iva
Frydrychovský Bohumil
Štěpánková Hana

65 let
Hrubá Dobromila
Dudová Anežka
Vlček Josef
Jurčová Jaromíra
Pištěk Zdeněk
Čechal Miroslav
S. Němcová Anežka
Polášek Jiří
S. Neupauerová Mária
Spathová Jana
Hudečková Marie
Dvořáček František
Jurčík Ladislav
Hrabec Václav

70 let
Gajdoš Antonín
Oliva Otmar
Machová Jana
Gajdošová Marie
Dvouletý Jiří
Jurčíková Ludmila
Černobila Václav
Lorenc Antonín
Vaněk Vlastimil
Kučerová Antonie

75 let
Chrástková Marie
Urbanová Hana
Gloszová Pavla
Buksová Helena
Krejsa Josef
Malina Ladislav

Zavadilová Zdislava
S. Dudová Marie
Malinová Anna
Junášková Marie
S. Výstupová Ludmila
Pálka Zdeněk
Kubina František
Stuška Jaroslav
P. Šíma Vojtěch

80 let
Březinová Josefa
Skalička Zdeněk
Pospíšilová Anna
Chmielová Zdeňka
Němeček Vladimír
Šefránek František
Buksa František
Skaličková Eva

85 let
Burešová Vlastimila
P. Jordán Stanislav
Daňková Jarmila
Kolečkářová Alena

86 let
Běhávka Vladimír
Maděrová Jindřiška
Jurčíková Ludmila
Maňásková Anna
Chmiel Jan

89 let
Hartl Miloslav
S. Kopecká Anna
Daňková Anna

90 let

P. Hladiš Josef
S. Juříková Marie
Drozdová Irena
Buchtík Josef

91 let
S. Valášková Anna
S. Šústková Ludmila
Pelikánová Marie

92 let
S. Žaloudková Josefa
S. Kopecká Alžběta

93 let
P. Ovčáčík Vlastimil

94 let
Grebeníček Miloslav
S. Kaláčová Anežka

96 let
Ryplová Edita

87 let
Kaňovský Otakar
Buchtíková Josefa

88 let
Hanák Václav
Pískatá Olga
Chamraďa Alois
Bartoníková Marie
Višenková Věra

ˇ
Blahoprejeme
paní

Editeˇ Ryplové
95 let, nejstarší občanka Velehradu

Jubilanti v DZP
Ve Vincentinu oslaví - 65 let Hašek Josef, 70 let Ottová Anna, 75 let Štěpáníková Jindřiška
V Kopretině oslaví - 65 let Kokinopulos Jorgo, 70 let Helísková Dagmar, Sedlaříková Eva,
75 let Kneslová Anna, 86 let Mikušová Jana
27
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Krojované páry zastupující kraje ČR při velehradské pouti

Výstava „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje“

Hody 2021 - Štěpánka Lužová a Jiří Krys

Hody 2021

Stěhování sochy sv. Rocha

Volby 2021 konané v Zimním sále SGV

Beseda se seniory

„Čtvrteční klubík“ v nové spolkové místnosti na OÚ
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Ze života obce

Bourání staré hasičárny

Stavba nové hasičárny

Nová obřadní místnost

Nová spolková místnost

Výstavba skateparku

Stavění vánočního stromu

Mikulášská družina 2021

Mikulášská družina 2021
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Rozloučení s prázdninami

Narození
10.
24.
29.
13.

6.
6.
6.
7.

2021
2021
2021
2021

Ďurčo Antonín, č. ev. 52
Púčik Dominik, čp. 17
Frecerová Viktorie, čp. 336
Ševčík Šimon, čp. 293

30. 8. 2021
12. 10. 2021
19. 10. 2021

Frecer Radek, čp. 96
Maděra Cyril, čp. 146
Svízela Jonáš, čp. 192

Polišenská Blanka, 60 let
Jurča Vlastimil, 67 let
Hubáčková Marie, 87 let
Křivánek Eduard, 94 let
Pešková Marie, 87 let
Trnka Stanislav, 75 let
Stehlíková Jana, 39 let, DZP
Sochorec Rostislav, 66 let, DZP

15. 10.
28. 10.
13. 11.
18. 11.
3. 12.
5. 12.
10. 12.

Pišl Petr, 48 let, DZP
Maděra Vladimír, 60 let
Opluštilová Marie, 68 let
P. Krejčiřík Antonín, 88 let
S. Smažáková Anna, 71 let
Piňosová Anna, 82 let
Pavel Bureš, 73 let, DZP

Úmrtí
26. 6.
2. 7.
11. 7.
3. 8.
5. 8.
14. 8.
5. 8.
6. 10.

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Počet obyvatel k 30. 11. 2021 je 1138. V roce 2021 se do obce přihlásilo 19 obyvatel, odhlásilo se 24. Narodilo
se 9 dětí, zemřelo 19 obyvatel, z toho 6 z DZP a 2 ŘS.
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 82 sňatků, z toho 50 v Kostelíku sv. Jana Křtitele na
Modré, 29 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 2 na Hotelu Mlýn a 1 v zahradě
Stojanova gymnázia.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vyšlo 22. prosince 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 16. 6. 2022. N e p r o d e j n é
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Z obecní matriky

prosinec 2021

„Vítání občánků“
2. 10. 2021

Vilém Lidmila
nar. 5. 10. 2020, Velehrad 11

Prokop Ševčík
nar. 24. 11. 2020, Velehrad 332

Richard Schramm
nar. 25. 2. 2021, Velehrad 112

Amálie Světinská
nar. 31. 3. 2021, Velehrad 338

Antonín Ďurčo
nar. 10. 6. 2021, Velehrad ev.č. 52

Natálie Vávrová
nar. 17. 6. 2021, Modrá 41

Dominik Púčik
nar. 24. 6. 2021, Velehrad 17

Viktorie Frecerová
nar. 29. 6. 2021, Velehrad 336

Šimon Ševčík
nar. 13. 7. 2021, Velehrad 293

Štěpánka Buriánová
nar. 3. 7. 2021, Modrá 255

Maxmilián Vojtěch
nar. 5. 8. 2021, Modrá 138

Radek Frecer
nar. 30. 8. 2021, Velehrad 96
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Krásné Vánoce
a pevné zdraví v novém roce 2022!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v naší obci 9. 1. 2022
Děkujeme za příspěvek.

23. 12. 2021

od 14:30 budou velehradské děti s doprovodem roznášet

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V případě zájmu si připravte svíčky

