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Sdělení zastupitelstva obce •••••••••••••••
Vážení spoluobčané!
přiblížil se opět konec roku, je třeba ohlédnout se zpět
a zrekapitulovat činnost zastupitelstva, které zahájilo
svoji práci ve staronovém složení, dle získaných
mandátů z loňských podzimních voleb.
První čtvrtletí loňského roku bylo časem příprav
na projekty a aktivity, které jsme si vytyčili. Finanční
výbor spolu s obecním úřadem zpracoval rozpočet,
který byl předložen zastupitelstvu k připomínkování
a následně dne 28. března schválen. Obec požádala
Krajský úřad o provedení auditu hospodaření za rok
2006. Opět bylo auditem prokázáno, že hospodaření
obce Velehrad je bez výhrad. Pokusili jsme se o
získání dotace z firmy ČEZ v rámci akce „Oranžové
hřiště“ na výstavbu dětského hřiště, ale bohužel
jsme nebyli úspěšní. Nové dětské hřiště slibujeme
již třetí rok, a proto jsme se rozhodli toto dílo
realizovat v příštím roce z daňového navýšení, které
činí cca přes 1 milion Kč. Jelikož finanční možnosti
našeho rozpočtu jsou omezené, zastupitelstvo obce
schválilo pouze investiční akce menšího rozsahu. Pro
připomenutí uvedu pouze heslovitě některé z nich.
V první řadě to byla rekonstrukce v MŠ, bistra,
které měl v pronájmu sedm let pan Vl. Vaněk.
Tyto prostory se přebudovaly na krásnou velkou
třídu, včetně sociálního zázemí. Tak byly splněny
podmínky hygieniků. K těmto úpravám jsme byli
přinuceni z důvodů zvýšeného nárůstu počtu dětí
hlásících se do mateřské školy.
Jelikož v MŠ bylo staré nevyhovující elektrické
topení (akumulačky), byla provedena generální
výměna za topení plynové. Na tuto akci se nám
podařilo získat dotaci ve výši 240tis. Kč z Krajského
úřadu. Dále byla nově vybudována prádelna a soc.
zařízení pro zaměstnance, výměna střešní krytiny nad
pískovištěm, které bylo rovněž zrekonstruováno.
Z dalších investičních akcí vzpomenu opravu
zámkové dlažby u ZŠ, úprava vjezdu u Škrabalového
v Buchlovské ulici, rekonstrukce poškozené opěrné

zdi u Vaculového v ulici Salašské, prodloužení
parkoviště u hřbitova, zpevnění svahu přírodním
kamenem a vybudování chodníku pod urnovou
částí hřbitova, oprava kanalizace u Gajarského v
ulici Zahradní, oplocení kolem altánu a další drobné
opravy.
Dále byla provedena kolaudace rybníka
nad Velehradem a po dohodě s obcí Modrá byla
vypracována dohoda o jeho hospodářském využití.
Pro občany s trvalým pobytem na Velehradě a Modré
budou platit naprosto stejné podmínky pro zakoupení
„Povolení k hospodářskému odlovu ryb“ na všech
rybnících Velehrad-Modrá.
Během celého roku byla zajišťována údržba
veřejného osvětlení (nově instalováno veřejné
osvětlení v ulici „Pod zahrádkami“), veřejné zeleně
a křovin jak v centru obce, tak podél cyklostezky a
rybníka.
Na poli projektové přípravy se zpracovala studie
a posléze projekt pro územní rozhodnutí na nový
úsek cyklostezky Velehrad (kemp) na Salaš. Trasa
by se měla vinout podél potoka Salaška až na
počátek obce (po stanici plemenářů). Pokud se nám
podaří zajistit dotaci od SFDI, hodláme tuto akci
realizovat ve spolupráci s obcí Salaš již v příštím
roce. Intenzivně se pracuje na žádosti o dotaci z
ministerstva zemědělství na generální rekonstrukci
čistírny odpadních vod, se spolupodílem, tentokrát
s obcí Modrá. Rekonstrukce havarijní ČOV by mělo
proběhnout v letech 2008-2009. Vše závisí na získání
finančních prostředků.
Dále se připravovala studie na“ Kulturně-sportovní,
informační centrum“ na Velehradě, kdy bude snaha
získat dotaci z tzv. Evropských fondů. Je třeba vyřídit
územní rozhodnutí dle zpracovaného projektu. Ten
vytvoří ing. arch R. Špok, autor již zmíněné studie.
Realizace této velmi finančně náročné stavby (odhad
53 mil. Kč) je rovněž závislé na získání dotace.
To byl stručný přehled některých již realizovaných
investic, s výhledem co se chystá a připravuje. Máme

••••••••••••••••••••••••••••
velmi náročný program, který, jak pevně věřím
dotáhneme do zdárného výsledku.
A jelikož nejen prací žije obec Velehrad, zde je
přehled některých kulturních akcí, které proběhly a
které nás ještě čekají. Dle kulturního kalendáře první
v pořadí byla Velikonoční zábava našich dobrovolných
hasičů, následoval Přechod a cyklopřejezd Chřibů,
Májová veselice v Magně Moravii, v měsíci červnu Den
dětí s hojnou účastí v autokempu za Velehradem.
Největší a nejslavnostnější akcí je naše Národní
pouť, které předcházejí Dny lidí dobré vůle spolu
s koncertem v předvečer Národní pouti 4.7. s
obrovským množstvím návštěvníků. Počet poutníků
a turistů na letošní pouti se odhaduje na třicet tisíc
lidí. Parkování bylo zajištěno již druhým rokem na
obchvatu St. Města, a toto se velmi osvědčilo. V měsíci
září byly uspořádány Velehradské hody s kapelou
Straňanka za účasti České televize. Dokument z hodů
byl dvakrát uveden do vysílání ČT 1.

Jako každoročně na podzim došlo k setkání s
dříve narozenými při Besedě s důchodci. Účast byla
poněkud slabší než v jiné roky, ale pevně věřím, že
příští rok bude opět sál v Magně Moravii zaplněn do
posledního místa.
Čeká nás milé zpívání koled u vánočního stromu
před MŠ, za účasti dětí z MŠ a Přátel folklóru s
cimbálovkou a malým občerstvením. Na tuto kulturní
akci, která se uskuteční dne 22.12. v 18,00 hodin Vás
milí spoluobčané co nejsrdečněji zveme.
Poslední hojně navštěvovanou a oblíbenou akcí je
Štěpánský koncert Hradišťanu a jeho hostů, dne 26. 12. v
16,30 hodin v naší bazilice. Taktéž jste upřímně zváni.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vám
popřál za sebe a celý kolektiv spolupracovníků
Pokojné vánoce a všechno dobré v novém roce 2008.
Za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta

Rekonstrukce zdi a vybudování chodníku na hřbitově.

Oprava kanalizace na Modřanské ulici.

Zahájení - přechod pro chodce - ul. Salašská.

Nová třída MŠ.

Nové sociální zařízení MŠ.
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Zprávy z farnosti ••••••••••••••••••••
Vážení a milí přátelé,
biskupové Čech a Moravy nás věřící vyzvali, abychom
se v prosinci v rámci Apoštolátu modlitby modlili na
tento úmysl: Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do
kostelů, nalezli bratrské přijetí.
Vánoční čas je dobou, kdy do kostelů zavítají
mnozí, kteří jindy do tohoto prostoru nevstoupí.
Možná ani nevědí, že v katolických chrámech je
ve svatostánku přítomen sám živý Bůh. Nevědí, že
u vchodu do kostela mají udělat na sobě znamení
kříže, když předtím namočili prsy ruky v kropence
se svěcenou vodou a že mají pokleknout a tak se
poklonit Pánu a Bohu, jemuž je tento prostor zasvěcen.

Opomenou to hlavní – živého Boha ve svatostánku
– a jdou se podívat na betlém. My křesťané jim to
nemáme vyčítat, že nevykonají všechny úkony úcty
vůči Bohu, ale máme doufat, že se jim také dostane
Božích darů, otevřou-li upřímně a pokorně svá srdce
před narozeným Spasitelem v jesličkách. On přišel pro
každého a chce každého získat pro nebe.
Kéž Božské Dítě dá všem, kteří přijdou s otevřeným
srdcem, milosti, které potřebují ke své spáse.
Přeji všem radostné a požehnané prožití Vánoc.
P. Petr Přádka SJ, farář

B O H O S L U Ž B Y V D O B Ě VÁ N O Č N Í
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Obnova baziliky pokračuje

V

letošním roce byla dokončena oprava střešního
pláště nad hlavní lodí baziliky a nad transeptem.
Byla dokončena náročná oprava a rekonstrukce 1.
nadzemního podlaží – zázemí baziliky, která spočívala zejména v dokončení kompletačních stavebních prací, položení nové podlahy a zrestaurování
kapitulní síně. Tyto práce byly hrazeny z finančních
prostředků ministerstva kultury ČR. Tento prostor
se pokusíme využít nejen jako liturgické zázemí, ale
také na kulturní akce komornějšího stylu.
Kromě stavebních prací byla dohodnuta koncepce budoucí nové expozice v lapidáriu, jejíž libreto
zpracovalo CAVR (Centrum Aletti Velehrad–Roma) se
sídlem v Olomouci. Expozice zachytí průřez nejdůležitějšími událostmi v dějinách Velehradu: příchod
cisterciáků na Velehrad a jejich působení, cyrilometodějskou misi na Velkou Moravu, cyrilometodějskou
tradici, přiblíží působení jezuitů na Velehradě a také
seznámí návštěvníky s přehledem nejdůležitějších
stavebních etap a archeologických nálezů v dějinách
tohoto místa. Technická část instalace nové expozice
je spojena s rekonstrukcí lapidária, o jehož havarijním stavu jsme informovali již minule. O finanční
prostředky požádáme z dostupných dotačních fondů
EU pro příští období.
V letních měsících bylo farnosti oznámeno, že
Ministerstvo kultury doporučilo žádost o zařazení
obnovy příčné lodi a presbytáře velehradské baziliky
k získání finanční dotace z Finančních mechanizmů

EHP/Norska na rok 2008. Žádost je cílena na obnovu
a restaurování bočních kaplí sv. Bernarda a sv. Benedikta, prostoru hlavní kupole a prostoru presbytáře.
Po přeložení žádosti do angličtiny byla naše žádost
postoupena k dalšímu hodnocení do Bruselu, odkud
očekáváme odpověď.
V interiéru hlavní lodi baziliky byla dokončena
oprava a restaurování kaple sv. Andělů strážných. Zde
děkujeme za významnou pomoc Zlínskému kraji,
který z 75% dotoval toto dílo.
P. Petr Přádka SJ, farář
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Tábor Cvrčků v Bratřejově 28.7. - 5.8. 2007

V

letošním roce se vypravily starší děti z velehradské
farnosti – „Cvrčci“ opět do Bratřejova u Vizovic.
V pověstech je spojováno toto místo s působením
bratří Konstantina a Metoděje, kteří sem přišli hlásat
evangelium. Není divu, vždyť archeologické nálezy na
blízké hoře Klášťov odkryly obrovské pohanské obětiště.
Jako táborové téma jsme tedy zvolili Cyrila a Metoděje.
Na začátku tábora zakusili Cvrčci, jak se žilo pohanům.
Kníže Rostislav se přesvědčil o jejich nelehkém osudu
a tak vyslal poselstvo do Byzance. Tak se táborníci
ocitli v dalekém Orientu, kde mohli na perském koberci
vychutnávat podivné lahůdky. Čekaly je však také
těžké úkoly: přesvědčit císaře, aby poslal na Moravu
vzdělané učitele, kterým budou Slované rozumět. Dále
museli nalézt Konstantina a Metoděje a podniknout s
nimi dobrodružnou plavbu na poloostrov Krym, kde
nalezli ostatky sv. Klimenta. Poselstvo, které se vrátilo
z Byzance, přivítali Slované upečenými pohankovými
plackami. Táborníci se stali učedníky soluňských bratří
a odvážně káceli pohanské modly. Naučili se krásnému
slovanskému písmu a dokonce namalovali vlastní
ikonostas, který byl vztyčen na kopci. Večer u něj byla
slavena mše svatá naším otcem Petrem Přádkou SJ.
Zdárně se rozvíjející mise však byla trnem v oku
některým lidem, a tak museli táborníci odejít společně
s Cyrilem a Metodějem hájit své úmysly do Říma.
Úspěšnou obhajobu slovanské bohoslužby jsme oslavili
v Římě (ve Vizovicích) výbornou italskou zmrzlinou a

slovanské bohyně (kuchařky Dáša & Dáša) nám upekly
tradiční italskou pizzu. (Se smrtí Cyrila v Římě to však
nemá nic společného.)
Při zpáteční cestě však byl Metoděj zajat a tak jej
bylo nutné následující den osvobodit. Po návratu na
Moravu se Metoděj opět pustil spolu se svými žáky pilně
do práce. V noci se odvážně vypravili zlomit moc zlého
šamana.
Další den se události daly rychle do pohybu. Po
Metodějově smrti byli jeho žáci vypuzeni z Velké Moravy
a tak si postavili své vlastní kláštery v okolních zemích.
Nejprve ale museli získat povolení od panovníka a
vyčistit les od odpadků. V klášterním skryptoriu pak
vytvořili krásné životopisy Cyrila a Metoděje.
Děti také na vlastní kůži zakusily rozdělení církve, k
němuž došlo v roce 1054, a podílely se na snahách o její
sjednocení. Dopoledne totiž hrály hry, kde každý vše dělal
na vlastní pěst a odpoledne naopak spolupracovaly.
Na táborech bývá zvykem, že vedoucí připravují hry
pro děti. V závěru tábora však byly tyto role vyměněny.
Děti si připravily hry pro vedoucí, kteří pak museli
podniknout dobrodružnou cestu kolem světa, podat
artistické výkony při konstruování hromadných figur a
sáhnout až na dno svých sil.
Tábor v Bratřejově je významným příspěvkem k
tomu, aby u dětí zůstala cyrilometodějská tradice živá.
Mgr. Petr Hudec

Tábor mladších cvrčků v Radějově

L

etos se v termínu 21.-27.7.2007 opět uskutečnil
letní tábor pro mladší cvrčky (tj. do 5. třídy ZŠ
nebo mladší), tentokrát v nedalekém Radějově.
Celou dobu jsme mohli být svědky událostí z Mojžíšova života. Putovali jsme společně s ním, Áronem
i celým lidem.
Děti se také blíže seznámily s jednotlivými přikázáními Desatera ve skupinkách podle věku, abychom
jim je mohli co nejlépe přiblížit a oslovit cílovou
skupinu.
Počasí nám po celou dobu přálo, takže nebyl problém hrát spoustu her a vyřádit se.
Myslím, že na mnohé z nich si budeme ještě
hodně dlouho pamatovat.
Všichni, i ti nejmladší, byli moc šikovní. Vždyť

jsme se přece dokázali vypořádat i s deseti egyptskými ranami, které vyvrcholily noční scénkou ztvárňující smrt prvorozených.
Každý den byl provázen modlitbami a písničkami.
Moc hezké taky bylo, že jsme si mohli dělat radost
a pomáhat si a to nejen bezprostředně, ale také skrze
krátká psaníčka, která jsme vkládali do příslušných
pojmenovaných obálek.
Ještě dnes mám všechny ty lístečky doma a když si
chci zlepšit náladu, tak si je občas pročítám a zabírá to.
Co bychom řekli závěrem? Snad jen to, že už se
moc těšíme na všechny děti, které se s námi vydají
příští rok na báječné dobrodružství.
Áďa a Šárka
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Občanské sdružení Matice Velehradská•••••••••
Vážení občané obce Velehrad,

M

atice Velehradská má za sebou první rok
činnnosti. Ačkoliv dojde k hodnocení činnosti
tohoto občanského sdružení teprve 17. února, kdy
na Velehradě proběhne Valná hromada, dovoluji si
již nyní vyjádřit osobní mínění, že se jí do života
podařilo vstoupit velmi úspěšně. Od počátku se jí daří
velmi úzce spolupracovat s místním obecním zastupitelstvem. Tak se v závěru prázdnin mohl za přispění
obce uskutečnit hudební festival Šroubek 07. Pozvání
na akci přijali vsetínští Žamboši, kteří v loňském
roce vyhráli hudební cenu Anděl v kategorii Folk a
country. V jejich podání zazněla mimo jiné píseň
Krátká paměť, popisující mrazivě neotřelým způsobem vzpomínky na babičku vězněnou v Terezíně.
Jeden z protagonistů skupiny zavzpomínal, jak byl na
tomto místě v roce 1985 zatčen. Dalším účinkujícím
a současně držitelem Anděla - tentokrát z roku 2005
- byl Jiří Smrž. Naléhavý projev a hluboké texty písničkáře a básníka J. Smrže si našly své příznivce. Při
písních Emana Míška a Josefa Fojty nezůstala – jak
glosovali interpreti – „ ani jedna židle suchá“. Čtvrtým
uskupením, které se objevilo na podiu, byl uherskohradišťský HUKL, který kromě vlastních písní zahrál
zhudebněné básně Bohuslava Reynka. Koncert, jehož
působivou kulisu vytvářelo cihlové zdivo baziliky, se
setkal s velmi kladnými ohlasy diváků, a tak se můžete těšit v příštím roce na zopakování akce.
Matice se odvážně zapojila také do projektu
Poutní cesty. Shání finanční prostředky na pořízení
20 kamenných zastavení. Také zde se podařila úzká
spolupráce s obcí, která si jedno ze zastavení „adoptovala.“ Výbor Matice Velehradské navštívil při svém
výjezdním zasedání dne 29.11.2007 Klepačov na Blanensku, kde vytesává kameník Josef Kozel prvních
sedm zastavení Poutní cesty. Setkání se zúčastnil
rovněž ak. mal. Milivoj Husák, autor výtvarných
návrhů všech zastavení. Všichni zúčastnění se shodli, že reliéfy, které v dílně kameníka vznikají, mají
vysokou výtvarnou hodnotu a že přenesením návrhů
na kámen se výtvarný účinek zvýšil. P. Jan Peňáz,
předseda Matice, požehnal vznikajícímu dílu i jeho

tvůrcům. Jedním ze zastavení je právě „velehradské,“
a tak si již nyní můžete na fotografii prohlédnout
krásnou modelaci reliéfu, když jej pohladí slunce. V
závěru roku uhradil v plné výši jedno ze zastavení
také Zlínský kraj.
Do třetice bych rád shrnul informace a současně zamezil vniku „šumů“ kolem svěcení kapličky
Pražského Jezulátka. Dne 22.10.2007 byla za účasti
třicetičlenné delegace Francouzů a mnoha domácích
farníků a poutníků posvěcena kaple se soškou Pražského Jezulátka. Vlastnímu posvěcení předcházelo
slavení liturgie v bazilice, které předsedal olomoucký
biskup mons. Jan Graubner. Po mši se odebral průvod ke kapličce, která byla posvěcena. Robert Mestelan, předseda sdružení, které kapličku věnovalo,
vysvětlil smysl jejich duchovní iniciativy propojování
evropských zemí, která je zhmotněna drobnými sakrálními stavbami. Vzhledem k tomu, že v zahraničí
je jako typický symbol české spirituality vnímáno
Pražské Jezulátko, nechali do prázdného výklenku
umístit právě je. V závěru přešlo setkání v lidovou
slavnost s burčákem, teplým čajem a koláčky. Vichřice však následující den dosud neukotvenou sošku
poničila, a tak byla snesena. Instalace nadto probíhala
v šibeničním termínu, a tak je třeba zdůraznit, že
veškeré práce budou pokračovat v příštím roce tak,
aby skončily před poutí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Zdeňkovi Tománkovi a pracovníkům
firmy Progres za obětavé nasazení a Obci Velehrad za
finanční podporu.

Další a v jistém smyslu nejúspěšnější akcí Matice
se stala mezinárodní výstava mešních a košer vín
Cisterciácká pečeť, která proběhla v sobotu 3.11. v
prostorách Stojanova gymnázia Velehrad. Název a
termín byl zvolen s ohledem na skutečnost, že právě
cisterciáci, kteří na Velehrad přišli v listopadu roku
1205, se zasadili o rozvoj pěstování vína v našem
kraji. Návštěvníkům byly zpřístupněny krásné sklepní
prostory, kde mohli ochutnat nejen 71 vystavovaných
vzorků, jež se zúčastnily výstavy, ale také dalších 57
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••••••••••••••••••• Matice Velehradská
vín nesoutěžních. V rámci oficiální části akce předal
gestor soutěže, olomoucký arcibiskup Jan Graubner,
cenu v podobě bronzového odlitku historizující opatské pečeti paní Marii Mezuláníkové z Brna, která zde
zastupovala rakouského výrobce Hofkirchner Weinvertriebs. Absolutním vítězem soutěže se stalo jejich
mešní víno s názvem Samos 2006. Dosáhlo 91 ze sta
možných bodů. Ve sklepení zněla folklórní hudba v

podání cimbálovky Cifra. Výstavu navštívilo zhruba
300 návštěvníků, kteří byli s úrovní výstavy mimořádně spokojeni. Na Velehradě byla tedy úspěšně
založena nová tradice.
Přeji všem obyvatelům Obce Velehrad za Výbor
MV pokojně prožité svátky a vše dobré v novém
roce.
Petr Hudec (sekretář MV)

•••••••••••••••••••••••• Rozhovor
Michal Frecer je mezinárodním šampionem
v truhlářském oboru

Se dřevem pracuje
s láskou a potěšením

V

kládají-li sudičky lidem do
kolébky nějaká osudová rozhodnutí, tak v případě Michala
Frecera, studenta Střední odborné
školy technické Mojmír v Uherském
Hradišti, to udělaly bez váhání.
Sotva Michal, jako klučina školou
povinný, udržel v ruce nůž, už jim
strouhal kousky dřeva do obdivuhodných tvarů. Takříkajíc talent pro tu věc od přírody.
Michala prostě lákala podmanivá vůně dřeva a práce
s ním. Snad nebo právě proto si před třemi roky vybral
učební obor truhlář na výše zmíněné škole. Svůj koníček
tam začal spojovat s budoucím povoláním v jeden celek.
A dá se říci, že velmi úspěšně. Vždyť z mezinárodního
finále soutěže učňů stavebních oborů, které se konalo
v rámci stavebního veletrhu For Arch v pražských Letňanech, si se svým spolužákem Kamilem Mahdalem z
Uherského Brodu vybojovali v silné konkurenci truhlářských učňů z Česka a Slovenska prvenství.
Michal je podle Mikuláše Kryse, jednatele zakázkového truhlářství VKT Velehrad, neobyčejně skromný
a pracovitý hoch. „V naší dílně byl na brigádě o letošních prázdninách a od září je tu jednou za dva týdny
na praxi. Jde o svědomitého, slušného, pracovitého a
nadějného učně, který po absolvování studia jistě najde
ve svém oboru uplatnění. Kéž by jsme měli v naší firmě
takových zaměstnanců víc,“ hodnotí Krys učně Michala
Frecera, který mně odpověděl na několik otázek.

V čem byl základ vašeho úspěchu na mezinárodním
klání truhlářských učňů v Praze?
S Kamilem Mahdalem jsme měli touhu ukázat, že jsme
se do mezinárodního finále nedostali náhodou. Pilně
jsme trénovali už před regionálním kolem v Olomouci, v
němž jsme si vítězstvím zajistili postup do Prahy. Toužili
jsme po zdravé seberealizaci, ale také po co nejlepším
umístění v devítce nejlepších učňovských dvojic z České
a Slovenské republiky. Dnes už můžu prozradit, že jsme
v pražském klání zvítězili a úspěšně jsme reprezentovali
naši školu, obec i Slovácko.
Jaký úkol vás v soutěži čekal?
Kromě teoretického testu z truhlářského oboru jsme
museli za 17 hodin vyrobit z masivního dřeva ozdobný
truhlík na květiny. Zhotovili jsme jej o hodinu před stanoveným termínem a o pouhý bod jsme zvítězili před
našimi konkurenty ze Střední školy polytechnické Brno.
Práce na soutěžním výrobku byla pro nás hrou i experimentem, Chtěli jsme dokázat, že i dřevěný květinový
stolek, pokud je výtvarně dobře pojednaný, je hezký a
hodí se do moderního interiéru.
Po vítězném tažení v Olomouci a Praze jste se oba stali
jistě velmi populární.
Pokud jde o mne, na popularitu si nepotrpím. Skromnost
víc sluší, než stavět svého - já – před ostatní. Při soutěži
jsme byli dva a dělali jsme tak, abychom se za sebe a za
soutěžní výrobek nemuseli stydět. To je přece samozřejmost. Budu-li mluvit jenom za sebe, můžu říct, že mě
rodiče dobře vychovali, stejně dobře mě vedli na základní
škole, na té současné, ale i ve velehradském zakázkovém
truhlářství VKT, kde bych po vyučení rád pracoval.
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Text a foto: Zdeněk Skalička

Kultura a školství••••••••••••••••••••
Stojanovo gymnázium ve čtvrtém roce

S

lavnostní mší v bazilice 3. září začal čtvrtý školní
rok na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Tento
školní rok je pro školu významný tím, že poprvé na
této škole koncem května příštího roku proběhnou
maturitní zkoušky.
Do školy přibyly další dvě třídy studentů, tento rok
převážně z okolí, i když máme ve škole i studentky
až z České Lípy.
Od letošního roku má tedy Stojanovo gymnázium
všechny čtyři ročníky, takže se podařilo školu rozjet,
přestože řada skeptiků před třemi roky předpovídala
její brzký konec.
Tím, že se zvýšil počet žáků, stabilizoval se rovněž učitelský sbor. Škola získala pro výuku angličtiny
rodilého mluvčího, na školu přišel nový kaplan i další
vychovatel.
Vedle každodenní práce ve škole i letos SGV vyvíjí
řadu dalších aktivit. Ať už je to tradiční „seznamovák“
studentů prvního ročníku v Rajnochovicích, přednášky a besedy pro studenty i veřejnost, poznávací exkurze do Budapešti nebo do předvánoční Vídně, stejně
jako kulturní exkurze čtvrtých ročníků do Prahy nebo
exkurze prvních ročníků do planetária v Brně.
Studenti se zapojují nejen do sportovních soutěží,
ale rovně do soutěží naukových – olympiád a Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Po loňském úspěchu

E. Vitteka – vítězství v soutěži církevních gymnázií
olomoucké a ostravské diecéze, kterou vyhlásil olomoucký arcibiskup, a druhé místo v krajském kole
SOČ - doufáme, že i letos najdeme mezi našimi studenty stejně dobré účastníky nejrůznějších soutěží.
Kromě organizace akcí spojených přímo s výukou,
spolupodílela se škola v uplynulém půlroce i na organizaci dalších tří zajímavých akcí.
Jednak na začátku července na půdě školy proběhla mezinárodní jednání předních biskupů východní a
západní církve. Toto jednání proběhlo u příležitosti
stého výročí prvního unionistického sněmu na Velehradě.
U příležitosti národní poutě na Velehradě opět v
prostorách školy byla instalována celá řada výstav s
náboženskou a církevní tématikou a tyto výstavy byly
přístupné po celý červenec.
V listopadu se pak s velkým úspěchem uskutečnil
ve sklepních prostorách školy mezinárodní košt mešních a košer vín.
Co více? Před námi jsou první maturity a řada
dalších akcí spojených s výukou. A tak je třeba dělat
všechno pro to, aby se škola zdárně rozvíjela i v situaci, kdy ubývá dětí. O to více je třeba na tom pracovat.
PhDr. Čeněk Zapletal, ředitel školy.

Předvánoční čas na základní škole

R

ok se s rokem sešel a i v naší škole klepou
Vánoce opět na dveře. Paní kuchařky rozdávají
mikulášskou nadílku, na stolech se objevují adventní
věnce, učebny a chodby voní jehličím a celý prostor
zaplňují tóny koled a vánočních zpěvů. Zároveň si
ale všichni uvědomujeme, že čtyři měsíce z nového
školního roku 2007/2008 uplynuly stejně rychle jako
voda v potoce Salaška.
Do první třídy letos nastoupilo 17dětí, jejichž
osobními strážci a pomocníky se stali žáci šesté
třídy - patroni. Také učitelský sbor prošel několika
drobnými proměnami: pedagogický kolektiv posílil
další muž, třídním pátého ročníku se stal pan učitel
Vlastimil Kamrla. Šeď všedních dnů se pedagogický
sbor snaží rozbít a zpestřit nejrůznějšími besedami,
exkurzemi či soutěžemi. Za všechny lze vzpomenout
účast našich žáků na „Soutěži zručnosti žáků 9.tříd
ZŠ“. V části KOVO a DŘEVO naši školu reprezentovali
velmi úspěšně Petr MITÁŠ a Michal VLČEK. Žáci
6.a 7.ročníku byli účastni televizního nátáčení
dětské soutěže „Věříš si“, druhý ročník školního
DÝŇOBRANÍ, obhajoba „Absolventských prací“ žáků
9.ročníku a literárně praktický seminář pro žáky
2.stupně „Advent očima minulosti i současnosti“.
Kroužek žákyň 7.a 8.třídy pod vedením paní
uč.Sitové a vychovatelky Martiny Tesařové uskutečnili

„Buchlovskou podzimní stezku, navštívily Slovácké
muzeum a Galerie SM v Uh.Hradišti. Děvčata a
chlapci z 8. a 9. třídy navštívili GASTRODEN na SOŠ
ve Bzenci, zaměřený na volbu povolání.
Pro zpříjemnění pobytu jsme v dosud nevyužitých
prostorách chodeb nainstalovali dva ping-pongové
stoly. Zde mohou žáci trávit některé z přestávek a
přečkat volné hodiny aktivním způsobem. Dlouhý
a poctivý trénink už děti zužitkovaly v průběhu
tenisového „Turnaje k 17. listopadu“ a „Vánočního
turnaje.“
Ve škole však mohou chlapci a děvčata trávit i
svůj volný čas. Z pestré nabídky zájmových útvarů
je už tradičně největší zájem o aktivity sportovní
(floorball, stolní tenis, sportovní hry, aerobik) a
rukodělné (keramika, tvořivé ruce). I nadále
pokračuje úzká spolupráce s „Kruhem přátel školy“,
jejímž výsledkem byla příprava Drakiády a tradiční
Mikulášské diskotéky.
I v letošním roce navštívil naši školu „Mikuláš“ se
svými věrnými anděly a samozřejmě roztopášnou
skupinou čertů – žáků 9.třídy.. Netradičně Mikuláš i
čerti společně nadělovali sladkosti dětem z prvního
stupně v hale v přízemí školy a po třídách dětem
2.stupně.
Poté se „nebeští posli“ vypravili za dětmi do
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mateřské školy, kde svoji obdarovací putovní cestu
ukončili.
Letos se však v předvánočním čase nepřipravujeme
pouze na „Vánoční besídku“. Pečlivě vybíráme a
shromažďujeme výrobky, které vydražíme na
„2. děckém jarmarku“. Výtěžek bude věnován na
podporu vzdělání indické dívenky Nishy, kterou
jsme loni adoptovali.
Dovolte nám touto cestou poděkovat za neustálou
podporu a pomoc jak vedení všech tří obcí, tak také
jednotlivým sponzorům, kteří svými finančními dary

umožňují žákům naší školy účast na kulturních,
sportovních a regeneračních akcích pořádaných
vedením školy.
Všichni doufáme, že advent i Vánoce prožijeme v
atmosféře klidu, pohody a důvěry. Totéž přejeme z
celého srdce i Vám všem a do roku 2008 pevné zdraví
a zase jen zdraví!
Mgr. Tereza Kovaříková
a vedení Základní školy Velehrad

Ukázky z tvorby našich dětí
Pohádka na jednu slabiku či písmeno

Proč se těším na Vánoce?

Šel pes přes les. Hop a skok, hop a skok, když tu
zřel hřib a štěk: „Haf, haf!“ Hřib se lek, zběh a s ním
i les, co byl tak stár. Pes jen štěk a šel zas dál skrz
vřes a háj. Šel dom. Když ho pán zřel, vzal tyč, řval
a pak ho i zbil. Pes byl stár, a tak chcíp. Pán ho zřel,
psa vzal, dal ho v hrob, pak si klek a dal naň květ.
Klára Tománková, 8. tř.

Karkulka koupila kostkovaný kartáček. Ke kartáčku
karamelový koblih. Karkulka klusala ke Klárce, která
karamelový koblih kopla ke koberci. Klářina kočka
karamel kousala. Klára kočku klepla. Kočka Kláru
kousla. Klára křičí: „Kruciš!“

Proč se těším na Vánoce?
Budou přeci dlouhé noce!
Bude padat krásný sníh …
Pojedeme na saních!
Proč se těším na zimní svátky?
Na dárky a na pohádky!
Rozkrojíme jablíčko-ach, to zavoní …
Vůně se roznese po celém pokoji.
Proč se těším na Vánoce ?
Bodou přeci dlouhé noce!
Lýdie Skuciusová - 3.tř.

Lenka Jančarová, Romana Daňková, 8.tř.

Pokémon Polachu pilně piluje pálky. Pálkami píchá
pokémona Ponyta. Pijí přitom pivo. Ponyta příšerně
páchl. Pikachu pípl: „Pika, pika, páchneš, páchneš!“
Pika pípl podruhé: „Pika, pika, půjdu pryč.“ Ponyta
pravil: „Počkej, plníš plnicí pera?“ „Proč? Potřebuješ
psát?“ „Pravda, potřebuji podepsat pohled pro
prababičku.“ Pika podal Ponytovi pero. Pak pláchl
pryč.

Příroda
Když venku sněží – přírodě je zima …
Když prší – příroda má rýmu.
A když svítí sluníčko,
přírodě je zdravíčko.

Kristýna Malíková, Tadeáš Psotka, 8.tř.
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Markéta Kratinová - 3.tř.

Kultura a školství••••••••••••••••••••
Mateřská škola Velehrad

Vážení spoluobčané,
dovolte mně abych Vás seznámila se změnami, které
proběhly v Mateřské škole Velehrad.
Protože neodpovídaly hygienické a prostorové požadavky na naší škole, byla v měsíci červenci a srpnu
provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy. Prostory,
které sloužily jako bistro, byly znovu zrekonstruovány
pro potřeby školy. Těmito prostorami byla zvětšena již
stávající třída v přízemí. Dále bylo rozšířeno sociální
zařízení k této třídě a nově vybudovaná prádelna a
sociální zařízení pro zaměstnance školy.
Na školním dvoře byla provedena výměna střešní
krytiny na přístřešku, který byl již ve velmi špatném
stavu a zrekonstruované dětské pískoviště.
MŠ byla 30 let vytápěla elektrickými akumulačními
kamny a protože již dosluhovala jejich životnost, přistoupil zřizovatel – Obec Velehrad k velké rekonstrukci
topení v budově. Bylo vybudováno topení plynové.
Veškeré práce musely proběhnout ve velmi krátkém
termínu a za velké finanční podpory zřizovatele, za
což mu patří velké poděkování.
I přes velké stavební úpravy, které probíhaly téměř
do posledního dne prázdnin, se podařilo za nemalého
úsilí všech zaměstnanců školy zahájit 3. září nový
školní rok a děti tak mohly nastoupit do nově zrekonstruovaných prostorů.
Od nového školního roku proběhla také změna v

rozdělení dětí do tříd. V minulých letech byly děti do
tříd rozdělovány podle věku a nyní máme tři třídy
věkově smíšené – to znamená, že v každé třídě jsou
děti od 3-7 let. Děti si ale na tuto změnu zvykly velmi
brzy a vznikají tak velmi pěkné přátelské vztahy mezi
všemi dětmi.
Nyní již jako každoročně žijeme ve škole blížícími
se vánočními svátky. Nejprve nás čekal Mikuláš, na
kterého jsme se všichni moc těšili. Prožili jsme ve škole
čertovský a andělský den. V maskách čertíků s andílků
jsme čekali na návštěvu sv. Mikuláše. Ten každého
obdaroval drobným balíčkem. Dokonce se nám všem
splnil sen a „Mikuláš“ nám nadělil i nový dětský
nábytek do zrekonstruované třídy v přízemí.
Na Vánoce jsme se připravovali nácvikem říkadel,
koled, pečením a zdobením cukroví a perníků, výrobou drobných dárečků. Jako každý rok, tak i letos do
mateřské školy přišel Ježíšek s vánočním stromečkem
s předstihem. Všichni jsme si společně zazpívali koledy a Ježíšek dětem nadělil nové hračky.
Závěrem mi dovolte vážení spoluobčané, popřát
Vám všem za sebe i za všechny zaměstnance školy,
krásné, klidné a pohodové vánoční svátky, pevné
zdraví a hodně štěstí v novém roce 2008.
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Lenka Psotková, ředitelka MŠ

••••••••••••••••••••••••••••
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Jak naši klienti žijí, co všechno dovedou, na jakých
aktivitách se podílejí a jaké prostředí mohou pomáhat
spoluvytvářet, nám umožnila bilancovat i krátká
návštěva pana ministra Petra Nečase, který k nám
přijel 30.října letošního roku v doprovodu hejtmana
Zlínského kraje, pana Libora Lukáše. Jejich uznání
a pochvala zapsaná v kronice našeho zařízení nás
všechny velmi potěšila a povzbudila do další práce.
Radost nám v závěru roku udělala ještě jedna
vydařená akce – Mikulášská nadílka s diskotékou.
Příjemné odpoledne nám svou čertovsko-andělskou
přítomností zpestřili studenti Stojanova gymnázia.

Milí přátelé …
předvánoční čas bývá často důvodem k zamyšlení,
co jsme za celý rok udělali nebo neudělali, co se nám
podařilo nebo nepodařilo, komu jsme ublížili, komu
naopak pomohli a podobně. Takové bilancování přichází jakoby samo od sebe, celá atmosféra závěru
roku k tomu vybízí.
Kromě různých společenských akcí, výletů a programů, které nebudeme jmenovat, se nám podařilo
spolu s našimi klienty proplout především úskalím,
jak sami říkají „posledního“ stěhování, a to do nového, čistého, skoro rodinného zrekonstruovaného prostředí. Adaptace na tuto, i když příjemnou změnu,
byla u každého jiná. Tento adaptační proces byl náročný zejména pro klienty, kteří jsou samostatnější a od
letošního roku obývají 4. podlaží – podkroví, kde mají
vytvořeny podmínky a prostor pro sebezdokonalování
v běžných denních činnostech, které se jim v průběhu
roku více či méně za podpory našich zaměstnanců
dařilo zvládat.

Na závěr chceme touto cestou poděkovat všem,
kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají a přejeme
všem našim klientům, zaměstnancům, všem spoluobčanům radostné a požehnané prožití vánočních
svátků a hodně štěstí v novém roce.
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Lenka Lesová, sociální pracovnice
Ing. Milena Marečková, vedoucí zařízení

••••••••••••••••••••••••••••
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
Štědrý předvánoční čas

D

ny se zkracují a večery prodlužují. Tma a
rozmary počasí nás zatlačují do našich příbytků.
Pomalinku se u nás doma zabydluje podzimní a
zimní melancholie, která si nárokuje s námi zůstat až
do prvního jarního sluníčka.

opravdovosti a poctivosti. Stejně silný vztah se vytvořil
mezi klienty a mnohými rodinnými příslušníky
pracovníků Kopretiny, dobrovolníky a přáteli.
V předvánočním nadělování byli letos rovněž velmi
štědří někteří z našich dlouholetých dárců, jejichž
peněz využíváme především k hrazení kulturních,
sportovních a pobytových aktivit pořádaných pro naše
uživatele. Již podruhé nás taktéž obdařila NADACE
Děti-Kultura-Sport svým grantem, který přispěl na
podporu projektu Zdravé srdce.
Sami vidíte, že jsme se v letošním roce potkali se
spoustou štědrých lidí, kteří pro obyvatele Kopretiny
mají vždy vlídné slovo a v nouzi nabídnou pomocnou
ruku. Právě těmto Lidem patří náš dík!
Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
vedoucí domova

Nedávno jsem někde četla, že na melancholii musí
mít člověk čas, což ovšem nelze tvrdit o obyvatelích
velehradského domova pro osoby se zdravotním
postižením, neboť tam se stále něco děje.
K předvánoční pohodě a spokojenému životu
uživatelů sociální služby přispívá, vedle pracovníků
domova, také mnoho dalších lidí. Jsou to především
ti Lidé, kteří naše klienty pravidelně obdarovávají.
Přitom nejde vždy o velké drahé dary, ale například
o milý úsměv, krátké zastavení, vlídné slovo, slušné
chování či čas, který jim věnují. S radostí můžeme
konstatovat, že takových Lidí je v okolí našeho
domova opravdu hodně.

Jenom vzpomeňme studenty Stojanova gymnázia,
kteří nabídli svá přátelství osobám se zdravotním
postižením. Pouto, které se mezi nimi a obyvateli
Kopretiny vytvořilo, je pevné, založené na upřímnosti,
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••••••••••••••••••••••••••••
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov
Konec roku v Domově Salašská 61

S

chyluje se konec roku a pro naše klienty je toto
období velmi radostné, plné očekávání.Na podzim
se zúčastnili několika sportovních akcí (sportovní hry
v Křižanově, turnaj v „bocce“), klientky navštěvovali
lekce oblíbeného kurzu tanečních v Brně (chovaly se
vybraně a tancovaly jako laně).

Základní organizace postižených civilizačními
chorobami uspořádala tradiční předmikulášské posezení v místní sokolovně ve Starém Městě. Kulturní
vystoupení zajistily naše šikovné zpěvačky, hudebnice a letos také herečky z výchovného oddělení našich
dívek. Jejich vystoupení mělo veliký úspěch.

Neopomněli se také rekreovat. Řeholní sestry
je pozvali v září do domu České provincie Institutu
Beatae Mariae Virginis ve Štěkeni. Zpět si přivezli
spoustu pozitivní energie.
Takto nabití zvládli diskotéku v Dubňanech.
Všichni moderně oblečení se na parketě ozářeném
barevnými světly a stroboskopy pořádně vytancovali,
spíš vyřádili. Diskžokej jim namíchal mega dávku
oblíbených hitů z naší i zahraniční scény.
Některé klientky si energii schovaly na bowling,
na který je vyzvaly děti z Dětského domova v Uherském Hradišti. Na oplátku přijali děti z DD pozvání našich klientek na Svatomartinskou diskotéku v
našem Domově. Našim klientkám se podařilo s dětmi
z dětského domova navázat velmi pěkné přátelství.

Jako každým rokem, i letos, proletěl zařízením
Mikuláš se svojí skvadrou: andělem a čertem. Někde
měl víc práce čert a někde jenom Mikuláš s andělem.
Nadílku ale dostali úplně všichni.
Následující den klienti vyrazili s velkou radostí k
vinnému sklepu Magna Moravia, kde na ně čekala
hudba k tanci a výborné jídlo.
17. prosince předvedou klienti svoji zručnost ve
formě výrobků na tradičním vánočním jarmarku v
Uherském Hradišti.
V těchto dnech se tedy přibližuje tolik očekávané
období roku – Vánoce.
Klienti a zaměstnanci Domova by tímto chtěli
všem dobrým lidem Velehradu popřát klidné svátky a
úspěšný celý příští rok.
vedení Domova

- 11 -

Ze sportu ••••••••••••••••••••••••
Informace z oddílu stolního tenisu

S

tolní tenis má na Velehradě stále zelenou.
Tak jako v loňském roce, i letos nabízí všem
zájemcům o stolní tenis dostatek možností k aktivní
účasti. Při TJ Sokol Velehrad jsou v současné době
zaregistrovány tři oddíly, které se aktivně účastní
sportovních soutěží. Hráči oddílu Velehrad „A“ hrají
2. třídu regionálního přeboru a v letošním ročníku se
pohybují na předních příčkách této soutěže.
Výsledky jednotlivých družstev oddílů jsou průběžně aktualizovány na nástěnce TJ Sokol u zastávky
autobusu. Podrobnější zprávy o výsledcích nejen
našeho regionálního přeboru jsou k dispozici na
webových stránkách www.pinec.net, případně na
www.pinec.info, kde jsou výsledky podrobněji zpracovány.
Oddíly Velehrad „B“ a Velehrad „C“ hrají nižší
třídy okresního přeboru, nelze však opomenout fakt,
že hlavním přínosem těchto oddílů je aktivní zapojení
dorostenců a starších žáků mezi zkušené hráče. Tak
se jim nabízí získávání zkušeností pod dohledem a
příkladem dospělých.
Jsme rádi, že se můžeme jako oddíl stolního
tenisu podílet na volnočasových aktivitách pro děti
a mládež. Proto stejně jako loni, tak i letos se kromě
velikonočního a prázdninového turnaje uskuteční
vánoční turnaj žáků základní školy a tradiční turnaj v

období vánočních svátků pro registrované hráče, ale i
žáky a dorostence.
V tomto školním roce opět pracuje kroužek stolního tenisu při Základní škole Velehrad, a to pravidelně
v úterý od 17.15 hod. V příštím roce bychom chtěli
vytvořit oddíl složený z žáků základní školy a účastnit se okresního přeboru žáků. Aby se tento záměr
uskutečnil, bude především záležet na podpoře ze
strany rodičů, ale také na samotných mladých hráčích a jejich přístupu k odpovědnosti nastupovat k
jednotlivým soutěžním zápasům. V neposlední řadě
bude také záležet na jednáních „u kulatého stolu“
o poskytnutí tělocvičny pro hrací dny a finančního
krytí.
Nelze opomenout fakt, že k rozvoji stolního tenisu v naší obci kvalitním vybavením přispívá velkým
dílem Obecní úřad Velehrad i TJ Sokol Velehrad, čímž
se nepřímo podílejí na zvyšování členské základny.
Velmi si jejich zájmu a ochoty vážíme a veřejně děkujeme.
Závěrem chci popřát všem příznivcům stolního
tenisu a ostatním občanům k nadcházejícím vánočním svátkům a blížícímu se novému roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
za oddíl stolního tenisu
Mgr. Lubomír Švec

PŘÁTELÉ FOLKLÓRU PŘI OÚ VELEHRAD VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
které se koná

v sobotu 22. 12. 2007 v 1800 hod. u Mateřské školy
• hrníček na svařák si vemte s sebou •
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•••••••••••••••••••••••• Myslivost
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás stručně seznámit s činností našeho mysliveckého sdružení.
V současné době máme 15 členů a 3 čekatele. O
zvěř se staráme na asi 500ha zemědělské a lesní půdy.
Drobné zvěře jako zajíců a bažantů je málo, kachna
divoká je rozmnožena více. V lesní lokalitě „Háj“ je
hojně zastoupena srnčí zvěř a také divoká prasata.
A právě těm bych se chtěl v tomto přípěvku věnovat
podrobněji.
Kromě severských oblastí a britských ostrovů obývá
prase divoké značnou část Evropy, Asie a severní
Afriky. U nás bylo koncem 18. století úplně vyhubeno,
zachovaly se pouze oborní chovy. Od poloviny 20.století
se však začalo znovu rozšiřovat a dnes se opět vyskytuje na celém
našem území.
Nejraději
vyhledává
listnaté lesy,
obývá
však
všechny typy
stanovišť. A to
je příklad lesní
lokality „Háj“,
kde se prasata
i úspěšně rozmnožují. Říje neboli chrutí černé zvěře
probíhá zpravidla od listopadu do ledna, někdy i
v jiném ročním období. Bachyně rodí na jaře 3-12
selat, která hned po narození vidí a jsou velmi čilá.
Právě v tomto období může být samice, je-li rušena,
nebezpečná, protože své potomky srdnatě brání proti
jakémukoli narušiteli.

Některé
bachyně
dospívají již
v
8.měsíci,
samci o něco
později. Mláďata z časných vrhů tak
mohou dospět
již v prvním
roce života.
S výjimkou dospělých kanců žije černá zvěř v tlupách,
tvořených bachyní, lončáky a letošními selaty. Přes den
odpočívají v úkrytu v houštinách, aktivní začínají být až
s večerem. Jednotlivé tlupy jsou velmi pohyblivé, za noc
dokáží urazit i několik desítek kilometrů.
Prase divoké je typický všežravec. Živí se především
různými lesními plody, kořínky, drobnými obratlovci, hmyzem, zdechlinami větších zvířat a dost velké
škody způsobuje na kulturních plodinách. Z tohoto
důvodu naši členové hlavně po zasetí a před sklizní
hlídkují okolo převážně kukuřičných lánů.
Početnost černé zvěře neustále stoupá a to i přes
intenzivní snahu o redukci populace odstřelem. Při
této příležitosti bych Vás chtěl jménem mysliveckého
sdružení VELEHRAD-MODRÁ HÁJ pozvat na VII.
reprezentační ples, který se koná v sobotu 12. ledna
2008 ve vinném sklepě Magna Moravia. Součástí
tradičně velmi bohaté tomboly bude i zástupce této
nejrozšířenější lovné zvěře.
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Vlastimil Vaněk
Člen MS HÁJ VELEHRAD-MODRÁ

Kultura •••••••••••••••••••••••••
Zdařilá výstava Tvořivé ruce člověka

K

aždá výstava má svou zvláštní atmosféru. Měla
ji také dvoudenní výstava s názvem Tvořivé
ruce člověka ve Velehradě, která byla důstojnou
tečkou za třetím ročníkem celostátní akce Týden
Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH).
Cílem organizátorů výstavy, velehradské základní
organizace SPCCH a MO Svazu tělesně postižených,
bylo seznámení široké veřejnosti s problematikou
a potřebami postižených civilizačními chorobami,
ale také propagace činností této organizace, která
sdružuje na dvě stovky takto postižených lidí.
Mezi třemi stovkami vystavených exponátů z
oboru keramiky, vyšívaných a háčkovaných ubrusů,
dřevěných hraček a hlavolamů, výrobků z kukuřičného
šustí, vyšívaných krojových součástek, medových
perníčků, ale i dalších rukodělných výtvorů, se
zrcadlila tvořivá práce zdravotně postižených lidí.
„Všechny vystavené předměty vyzařovaly nesmírnou
trpělivostí jejich tvůrců, bez níž se snaha o krásu
neobejde. Mnohý z návštěvníků si možná odnášel

inspiraci pro vlastní rukodělnou práci, kterou se
zabývá ve svém volném čase,“ zhodnotila výstavu
Dagmar Mičulková, místopředsedkyně velehradské
organizace SPCCH.
Výstavu obohatili výtvarnými pracemi nejen
kutilové z řad členů organizace, ale také klienti
z Domovů pro osoby se zdravotním postižením
Kopretina a Stojanov ve Velehradě. Samostatnou
expozici tvořily literární a výtvarné práce na téma
Zdravotní postižení by nemělo být pro člověka
rezignací a smutkem, jejichž autory byli žáci Základní
školy Velehrad, v níž se výstava uskutečnila. „Výstavou
pořadatelé názorně ukázali, že i zdravotně postižení
lidé dovedou vytvořit ve svém volném čase pěkné
věci. Kéž by se jejich tvůrčí prací nakazili mnozí
zdraví lidé, zvláště ti mladí,“ pravil Vít Pospíšil,
vedoucí čtyřicetičlenné skupiny Muzejní vlastivědné
společnosti z Brna, která výstavu navštívila.
Zdeněk Skalička
předseda ZO SPCCH a MO STP

Zachráněni •••••••••••••••••••••••

K

oncem letošního listopadu NĚKDO odložil na místním hřbitově tato dvě milá štěňátka – fenečku, kterou
jsme si pojmenovali Fifinka a pejsek Fido. Přes výzvu rozhlasem se nám nepodařilo štěňátka nikde umístit
a tak byla odvezena do Bulhar, do Domova pro psy Minaret k panu Zbyňku Nunvářovi. Snad si brzy najdou
dobré páničky a na všechno zlé zapomenou!
A kdyby snad NĚKDO chtěl přispět na tento útulek, uvádíme zde přesnou adresu a číslo účtu:
Zbyněk Nunvář, Bulhary 215, BOX 26, 691 44 Lednice na Moravě,
bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Břeclav, číslo účtu: 675650773/0300
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••••••••••••••• Návrh rozpočtu na rok 2008
Položka
1111
1112
1113
1121
1337
1341
1342
1343
1345
1347
1351
1361
1511
2460
4112
4121
4134
1069
2119
2143
2219
2321
3113
3319
3392
3399
3419
3612
3632
3633
3639
3723
6171
6310
CELKEM PŘÍJMY

Příjmy
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné čin.
daň z příjmů fyz. osob srážková
daň z příjmů právnických osob
poplatek za likvidaci komunálního odpadu:
poplatek ze psů
poplatek rekreační pobyt
veřejné prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provozování automatu - místní poplatek
výtěžek z provozování automatu
správní poplatky
daň z nemovitostí
splátky půjček FRB
dotace na výkon státní správy
dotace od obcí
převody z rozp.účtů
pronájem pozemků
popl.za geolog.průzkum území
cest.ruch-prodej turist.známek
pronájem parkoviště
pronájem ČOV a kanalizace
škola-pronájem tělocvičny
kultura - vstupné - koncerty
vstupné kult.akce Přátelé folklóru
prodej knihy Velehrad
pronájem sportovišť
nájmy z bytů
poplatky za hrobová místa
inženýrské sítě-pronájem rozv.plynu
nebytové nájmy, prodeje pozemků
příjmy za tříděný odpad (Ekokom)
místní správa (hlášení, kopírování)
příjmy z úroků účtů

Položka
1014
2143
2144
2219
2221
2321
2329.39
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3419
3543
3612
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6409
VÝDAJE
8901
VÝDAJE CELKEM

Výdaje
Deratizace
Cest.ruch-propag.obce,přísp.mikroreg.,veletrhyCR
Provoz veř.WC
Místní komunik.,chodníky-opr.,údržba,mat.-zimní údržba
Siln.doprava-dopr.obslužnost
Čistírna odp.vod-drobné provozní výdaje
Vodní toky, vodní hospodářství
MŠ-provozní náklady, investice (soc.zařízení)
ZŠ
Knihovna
Kult.-Dny lidí..,pouť, štěp.koncert
Rozhlas a televize (poplatky)
Sděl.prostř.-zpravodaj, místní rozhlas
Zájm.kult.činn.-hody, přátelé folklóru
Obč.zálež.-děti,důchodci,jubilanti
Tělových.činnost-provoz sportovišť, projekt pro úz.rozh.-sport.centrum-260 tis.
Zdrav.programy, soc.pomoc
Bytové hospodářství-byty, f.rozv.bydlení
Veřejné osvětlení (el., opravy)
Provoz hřbitova
Údržba plynovodu
Nebytové prostory
Odpady nebezpečné
Komunální odpady
Ostatní odpady, vč. tříd.
Údržba a úklid obce,zeleně,provoz a údržba techniky
Hasiči
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy (Obecní úřad)
Bank.popl.,platby daní a popl.
Pojištění majetku
Převody fondům
Rezervy
splátky úvěru-rybník, cyklostezka

Návrh na rok
2008
1.880.000
600.000
120.000
2.140.000
390.000
15.000
5.000
200.000
10.000
20.000
10.000
90.000
350.000
266.000
419.000
850.000
50.000
2.000
30.000
3.000
20.000
150.000
25.000
80.000
20.000
16.000
20.000
44.000
30.000
90.000
60.000
30.000
5.000
90.000
11.600.000
Návrh na rok
2008
30.000
140.000
60.000
180.000
70.000
20.000
10.000
570.000
1.630.000
30.000
200.000
5.000
120.000
30.000
120.000
360.000
20,000
150.000
320,000
50.000
30.000
40.000
30.000
400.000
360.000
650.000
100.000
800.000
1.980.000
100.000
55.000
50.000
1.890.000
10.600.000
1.000.000
11.600.000

Rozpočtová rezerva je určena hlavně pro investiční akce dle rozhodnutí zastupitelstva obce - pro příští rok je uvažováno-rekonstrukce ČOV, cyklostezka směr Salaš, příp.
další akce dle rozhodnutí zastupitelstva.
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Z obecní matriky ••••••••••••••••••••
JUBILANTI pro rok 2008
60 let
Müllerová Marie
Sonntag Zdeněk
Jakeš František
Lakosilová Leopolda
Sonntagová Viléma
Kapitán Jiří
Hubáček Vladimír
Trnková Ludmila
Forman František
Vaňková Libuše

65 let
Zich František
Trefilík Josef
Němečková Olga
Swatzinová Marie
Dohnalová Marie, ŘS
Zavadil Jaroslav
Husaříková Vlasta
Němeček Josef

70 let

Kopecká Anna, ŘS
Tománková Anna
P. Krejčiřík Antonín
Daňková Anna
Stachurová Helena, ŘS
Bartoník Jaromír
Pešková Marie
P. Peroutka Stanislav
Marťanová Marie
Kunz Evžen

80 let
Kupčová Helena, ŘS
P. Žalkovský Jaroslav
Černobilová Anna
Horák Jaromír
Kaláčová Anežka, ŘS
Grebeníčková Jiřina
Kaňová Jenovéfa, ŘS

85 let
Košelková Jiřina, ŘS
P. Weichsel Karel

Švecová Alena
Fabiánová Margit, ŘS
Jurčíková Helena
Maděra Stanislav
Zůbek Ladislav
Běhávková Marie

Vlčková Vlasta
Žallmannová Zdeňka
Výstupová Teresie
Růžičková Marie

75 let

87 let

Hlůšek Zdeněk
Hartl Miloslav
Hart
Ondrová Anna
Králíková Ludmila
Ludm

86 let

Pitronová Jiřina, ŘS
Hlaváčová Marie, ŘS
Jurčík František
Kotková Anna, ŘS

88 let
Husaříková Božena
Turzová Marie, ŘS
P. Pavlík Jan
Vaculíková Ludmila

89 let
Trachtulcová Antonie, ŘS
Grebeníčková Marie
Hubáčková Marie, ŘS
Němečková Marie

90 let
Dadová Elena, ŘS

91 let
Burdová Zdenka
P. Cukr Josef
Krajčová Bohumila, ŘS
Maděra Vladimír

94 let
Němeček Antonín
Malý Václav

95 let
Linhartová Marie, DZP, čp. 305

97 let
Janigová Anna, ŘS

98 lett
Birhanzlová Anna, DZP, čp. 305

Zlatou svatbu
v roce 2008 oslaví:
Antonín a Vlastimila Burešovi
Vincenc a Marie Tomaštíkovi
Jaromír a Marie Bartoníkovi

••••••••••••••••••••••••••••
•••••
•••••
Uzavřeli manželství
21. 7. 2007 Ludvík Pavlíček a Zuzana Škrabalová (Velehrad)
8. 9. 2007 Tomáš Dobiáš a Anna Maděrová (Velehrad)
29. 9. 2007 Tomáš Skoták a Olga Hrdinová (Velehrad)
27. 10. 2007 Tomáš Vaněk (Velehrad) a Ludmila Dančová

- 16 -

•••••••••••••••••••• Z obecní matriky
Narození
29. 6.
16. 7.
20. 7.
20. 9.
1. 10.
17. 10.
1. 12.
6. 12.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Úmrtí
Michaela Matějková
Dorota Pešlová
Josefína Klofáčová
vá
Daniela Novotnáá
Štěpán Doležal
Lucie Panáčkováá
Pavel Sonntag
Markéta Lužová

30. 6.
23. 7.
15. 8.
19. 8.
30. 8.
3. 9.
5. 9.
10. 9.
8. 10.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Františka Zavadilová, 79 let
Gizela Staarová, 98 let
Pavel Onderka, 29 let
Anna Vintrová, 59 let, DZP
Božena Nerušilová, 91 let, ŘS
Zdeňka Horáková, 67 let
Marie Junášková, 88 let
P. Jaroslav Huslík, 84 let
Silvia Csekánová 64 let, DZP

V roce 2007 se přistěhovali:
4.1.
14.2.
14.2.
20.4.
2.5.
2.5.
2.5.
1.6.

Lukáš Novotný, čp. 261
Tereza Říhová, čp. 298
Martina Říhová, čp. 298
Jan Veselý, čp. 270
Šárka Mašlíková, čp. 186
Ondřej Mašlík, čp. 186
Dominik Mašlík, čp. 186
Miroslav Říha, čp. 298

13.12.
13.12.
4.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
15.1.

06 Ivana Machová, čp. 268
06 Jakub Martinák, čp. 268
Jan Gajdoš, čp. 259
Zdeněk Znojil, čp. 298
Lukáš Znojil, čp. 298
Eva Znojilová, čp. 298
Kristýna Znojilová, čp. 298
Marie Koryčánková, čp. 261

1.6.
27.6.
19.7.
1.8.
13.8.
27.8.
27. 8.
27.8.

Barbora Říhová, čp. 298
Jana Vaňková, čp. 176
Milan Horák, čp. 157
Ing. Ludvík Pavlíček, čp. 8
Petr Havel, čp. 42
Ondřej Krátký, čp. 60
Ilona Krátká, čp. 60
Matouš Krátký, čp. 60

24.9.
24.9.
24.9.
26.10.
5.11.
5.11.
20.11.
6.12.

Veronika Havlová, čp. 42
Marcela Havlová, čp. 42
Martina Havlová, čp. 42
Zoltan Rohál, čp. 176
Ludmila Vaňková, čp. 256
Marie Hudečková, čp. 205
Lubomír Hudeček, čp. 205
Miloslav Bulla, čp. 71

V roce 2007 se odstěhovali:
17.1.
17.1.
22.1.
29.1.
29.1.
29.1.
29.1.
31.1.

Petr Farbiak, čp. 283
Zdeněk Rozkydal, čp. 290
Zdeňka Křivánková, čp. 93
Jaroslav Koryčánek, čp. 261
Lukáš Křivánek, čp. 93
Kamila Křivánková, čp. 93
Marian Špičák, čp. 271
Jozef Krchňavý, čp. 231

19.2.
10.4.
18.4.
18.4.
18.4.
14.5.
24.10.

Adam Salinger, čp. 227
Tereza Humpolová, čp. 77
Radka Salingerová, čp. 227
Aleš Salinger, čp. 227
Michael Salinger, čp. 227
Milan Buraj, čp. 306
Ladislav Jurčík, čp. 68

•••••••••••••••••••• Sraz šedesátníků
Vážení,
chtěla bych poděkovat za krásné přijetí na OÚ
na Velehradě - týká se to roč. 1947, tj. 60-tníků,
které se uskutečnilo v sobotu 29. září let. roku.
S tak krásnou a příjemnou atmosférou, se
kterou jsme se setkali, se v našem uspěchaném
životě nesetkáváme často.
Moc bych chtěla poděkovat paní místostarostce,
paní, která vše uváděla, recitátorkám a
v neposlední řadě tak krásné a dojemné hudbě.
Všem děkuji za jejich drahocenný čas, který
nám věnovali.
Dále děkuji za dárečky, které nám budou
Velehrad připomínat.
Překrásné dojmy, které jsem si odnesla, dlouho
zůstanou v paměti nejen mně, ale všem
ostatním, kteří se setkání zúčastnili.
Hubáčková Filoména
Kyjov
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Informace a služby •••••••••••••••••••
CZECHPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
Od ledna 2008 bude obecní úřad Velehrad umožňovat zajištění ověřených výstupů z Obchodního rejstříku,
Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku a později také výpisy z Rejstříku trestů.

Slovácké divadlo v Uh. Hradišti
vychází svým předplatitelům vstříc také tím, že je „divadelním“ autobusem dopraví včas na představení
a pak zpět domů (platí pro skupinu J).
V roce 2008 shlédnou:
Tcháni aneb jak neprovdat dceru | Šest postav hledá autora | Media |Mein Faust
Adéla ještě nevečeřela | V jámě lvové
Další noví předplatitelé se co nejdříve mohou přihlásit přímo v pokladně SD,
nebo prostřednictvím paní Dagmar Maděrové.

PŘIPRAVUJEME ODDĚLENÝ SBĚR BIOODPADU
Vážení občané,
Obec Velehrad připravuje ve spolupráci s firmou Odpady-Třídění-Recyklace, a.s.Uherské Hradiště zkušební
oddělený sběr bioodpadu.
Bioodpad se bude odděleně odkládat do speciálních nádob. Každý rodinný dům obdrží jednu
biopopelnici.

JEDEN RODINNÝ DŮM = JEDNA BIOPOPELNICE!
Svoz bioodpadu bude probíhat ve 14-ti denních intervalech. Jeden týden bude probíhat svoz běžného
domovního odpadu, druhý týden svoz bioodpadu. Přesný harmonogram svozu obdržíte společně s
biopopelnicí na začátku měsíce března.
DO NÁDOB NA BIOODPAD LZE ODKLÁDAT:
•bioodpad z údržby zeleně, např. listí, trávu, zbytky rostlin, kousky větví, piliny, dřevěný popel, spadané
ovoce
•bioodpad z kuchyně, např. zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky z vajec,
obalový papír z potravin, zbytky jídla
DO NÁDOB NA BIOODPADY NEPATŘÍ:
•potištěný papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, čistící prostředky, baterie, minerální oleje
SBĚR BIOODPADU BUDE BEZPLATNÝ VČETNĚ SBĚRNÝCH NÁDOB!
V jarních měsících proběhne opět sběr nebezpečného i velkoobjemového odpadu, přesný termín bude
oznámen místním rozhlasem.

Silvestrovské pochoutky •••••••••••••••••
SILVESTROVSKÁ POMAZÁNKA
Sůl, 2 vejce, 1 cibule, 2 lžíce majonézy, mletý pepř, 100 g tvrdého sýra, sardelová pasta, chilli, 100 g sardinek
v tomatě. Pikantní chilli vynecháte pokud chcete. Sýr nahrubo nastrouháme, smícháme s rozmačkanými
sardinkami, nasekanými vejci, cibulí, se sardelovou pastou a majonézou. Podle chuti okořeníme solí a
pepřem a zakápneme citrónovou šťávou.

RYCHLÁ LOSOSOVÁ POMAZÁNKA
Balení drceného lososa, pomazánkové máslo, malá cibulka, citrónová šťáva na dochucení.
Nakrájíme na drobno cibulku a spolu s pomazánkovým máslem a drceným lososem rozmícháme.
Dochutíme šťávou z citrónu.
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•••••••••••••••••••••••• Jubilanti

Alena Kolečkářová (70 let)

Josef Buchtík (75 let)

Antonie Doležalová (80 let)

František Kolečkář (75 let)

•••••••••••••••••• Návštěva z Ameriky
Zářijová návštěva ze zámoří
O víkendu, 22. a 23. září t. r.
navštívily Velehrad dvě sestry
Edwarda Lindblooma, pilota
bombardéru, který se zde zřítil v létě
1944. Pětaosmdesátiletá Phyllis a o
rok mladší Lois si po mši prohlédly
baziliku, byly u pomníku na místě
neštěstí a jely také do Nedakonic, kde
jejich bratr přistál na padáku.
Ed Lindbloom (nar. 1921), který je
třetím žijícím z osádky letounu, by
velmi rád navštívil náš kraj osobně,
ale vážný zdravotní stav mu to už
nikdy nedovolí. A tak jej zastoupily
alespoň jeho sestry......
Svatopluk Vaculík, Velehrad
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Fejeton •••••••••••••••••••••••••
Vánoční čas
Je opět zde. Se všemi půvaby pradávných zvyků. S
kaprem na svátečním stole, s vůní vanilky, cukroví, purpury
i jehličí, s mihotavým světlem svíček na jedličce, borovičce
či smrčku, rozzářenýma očima dětí, s největší radostí z
radosti druhých…Dohromady to tvoří jakousi kompozici,
vyskytující se jen jednou v roce – o Vánocích. Jsou znovu
tady. Dny pohody, štědrosti, klidu a míru; dny jako stvořené
pro chvíle rozjímání …
Připomínka Vánoc se rodí v naší mysli už na podzim.
Víme, že přijdou, že prožijeme něco hezkého a že záleží jen
a jen na nás, jaké to bude. Řekl bych, že my dospělí máme
ten vánoční čas a jeho náladu uloženou v sobě a datum v
kalendáři nám jen potvrdí, že už ji smíme projevit.
Vánoční čas je jeden z nemnoha, který nám vždycky
připadá nový. I tím, co se v něm každoročně opakuje a zdá
se nám ještě hezčí a bližší než vloni, předloni. Ale tak už
je to asi se vším, na co se v životě těšíme – a čeho se nám
nedostává zase tak příliš často. A co si, i když už dávno
nejsme dětmi, musíme zasloužit.
Vánoce jsou také jedna z chvil svátečních, a pominemeli ty méně příjemné věci s nimi spojené, jsou to svátky
vzbuzující libé a hřejivé pocity. O Vánocích si silněji než kdy
jindy uvědomujeme i docela jiné hodnoty. Třeba skutečný
vztah našich bližních i blízkých k nám a naopak. Ten, kdo
měl to štěstí, že prožil dětství s rodiči, tomu Štědré večery
prvních let splynuly jistě v jediný velký dojem. Ty sváteční
chvíle v nás starších setrvaly se vším svým tajemným
kouzlem. I když jsme věděli, že Ježíšek, to že jsou tatínek
a maminka, naše fantazie si je ochotně krášlila. Ano, určitě
jsme zahlédli mihnout se kolem okna zlatou záři a stromeček
nakonec vypadal mnohem zářivěji než ten, který jsme už
týden viděli svázaný někde pod přístřeškem na dvorku.

Inu, byly to tehdy Vánoce, řekneme si s trochou
nostalgie. Ale těšili jsme se na ně stejně, jako se na ně těší
naše děti. Nad dárky, které byly před půl stoletím velmi
skromné, nám zářily oči, stejně jako dnešním dětem.
Opatrně jsme tenkrát brávali do rukou vánoční zdoby,
velké lesklé koule, křehké jako dech, zlatili jsme ořechy,
vázali jsme na barevnou vlnu jablíčka, ale také jsme stříbřili
šištičky na olšových větévkách, které byly součástí vánoční
kytice. Byli jsme okouzleni chvěním stříbrných vláken a
těšili jsme se na jiskřivost hvězd sršících z prskavek. Se
srdcem plným vděčnosti se mnohý z nás starších vrací
každé Vánoce do svého dětství, domů do teplého ovzduší
vždy pilné práce, a vzpomíná na drahé tváře, po nichž už
navždy zůstane u štědrovečerního stolu prázdné místo. I
po těch dlouhých letech zůstává ta vzpomínka stále svěží
a drahá.
Snad i o tom letošním Štědrém večeru se srdce nás
rodičů a prarodičů stanou alespoň na chvíli srdci dětí. Přes
hradby staletí k nám zazní slova Hej, mistře, vstaň bystře,
… z České vánoční mše Jana Jakuba Ryby, a my najednou
budeme otvírat náruč radosti a lásce, jako bychom si
uvědomili, že je k životu potřebujeme právě tak nutně,
jako vzduch a vodu. Tiše a ochotně bude na plotně vonět
purpura a stejně tak tiše bude skapávat vosk ze svíček na
vánočních stromcích a nám bude v tom pozdním Štědrém
večeru velice líto, že ten čas vyhrazený pro něhu a lásku,
ale také pro štědrost, končí. Tiše a ochotně odejde večer,
v němž každý z nás bude hodný, laskavý a moudrý. Až
příliš ochotně. Kéž by ten sváteční pocit z toho letošního
vánočního času v nás zakotvil provždy.
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Zdeněk Skalička

••••••••••••••••••••• Vítání občánků

29.9. 2007

24.11. 2007

••••••••••••••••••••••••••••

