Slovo starosty obce

Vážení sousedé,
máte v rukou pouťový zpravodaj, tak jako každoročně, jak jsme zvyklí na začátku prázdnin, kdy
se mimo jiné chystáme na Velehradskou pouť. Poslední roky a měsíce nám ukazují, že toto „normální“ a „pravidelné“ je velmi cenné, vždyť velmi rychle se to může stát těžko dosažitelné nebo nereálné.
A tak s radostí se můžeme pustit do letních aktivit
a událostí. Ještě před tím se můžeme podívat zpět,
co se za uplynulé měsíce odehrálo.
Na konci května skončila jedenácti měsíční stavba
nové hasičárny. Stavba jela podle projektu, kdy nebylo třeba žádných větších změn, pouze jsme postupně doplňovali a vylepšovali technické detaily a vybavení. Jak prostorná garáž, věž na sušení hadic, stejně
jako šatny, zázemí a společenská místnost odpovídají
současným standardním požadavkům pro fungování
jednotky hasičů. Věříme, že budova bude dobře sloužit jednotce a tím celé obci nejméně sto let, jak tomu
bylo u hasičárny staré. Budova je koncipována tak,
že je možné oddělit provoz pro jednotku od využití
společenské místnosti, která by podle předem daných
podmínek měla sloužit i dalším místním spolkům.
Celková cena stavby dosáhla 14,2 milionu korun,
z nichž jsme dostali dotaci od Hasičského záchranného sboru ČR v hodnotě 4,5 milionu korun a 0,5
milionu korun dotaci od Zlínského kraje. V současné
době se připravují podklady pro kolaudaci a zároveň
dovybavujeme šatnu, garáž a společenskou místnost,
abychom na začátku září mohli hasičárnu slavnostně
otevřít v plné parádě.
Dlouho a opakovaně diskutovaným tématem byla
a je velehradská pošta, jak její provoz, tak budova
spolu s pozemky. Česká pošta s.p. má celorepublikově povinnost a snahu převádět provoz pošt v menších
sídlech právě na samosprávu, na obce, které se stávají takzvanou Poštou partner. Pokud by tento provoz
obec nepřevzala, nabízejí provoz místním podnikatelům nebo jiným firmám z regionu. Velmi jednoduše
by se mohlo stát, že by poštovní služby byly v nedůstojných podmínkách spolu s dalším zbožím nebo
službami. Navíc se jedná o budovu a pozemky kolem
ní. Provozovatel Pošty partner má možnost napřímo
odkoupit nemovitost. Po několika jednáních s Českou poštou jsme se v zastupitelstvu obce dohodli přistoupit k provozování pošty. Obec uzavřela smlouvu,
kde přebírá provoz poštovního úřadu ve Velehradě
a poštovní úřednice se od začátku srpna stane zaměstnankyní obce. Zároveň s tím jsme jednali o ceně
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a podmínkách odkupu nemovitosti, která je na strategickém místě v obci a přímo souvisí s obecním úřadem. Projednali jsme a odsouhlasili odkup budovy
a pozemků za cenu 6 milionů korun, k němuž dojde
v průběhu léta. Na provozu pošty vzhledem k veřejnosti se nic nezmění, zůstanou zachovány jak všechny služby i pracovní doba. Postupně se budeme snažit vylepšovat a třeba i rozvíjet služby poskytované
na poště, stejně jako připravovat další možné využití
budovy.
Za budovou pošty si v současné době ještě pronajímáme plochu pro kontejnery na odpad a pro skladování pytlů na tříděný odpad. Snažíme se dojednat
pronájem pozemku pod Hájem u cyklostezky na Tupesy pro vybudování komunitní kompostárny a vznik
sběrného místa. Prozatím je potřeba využívat sběrný
dvůr Mikroregionu Buchlov na Křižných cestách. Pro
bioodpad jsme připravili možnost kontejneru na parkovišti na Buchlovské. V průběhu července by snad
konečně měly být dodány kompostéry, které očekáváme ze společného odpadového projektu, do kterého se zapojilo více obcí v našem regionu. Jakmile budou kompostéry dodány, budeme ihned informovat
ty, kteří o ně projevili zájem právě v době přípravy
projektu.
Nové programové období pro dotační tituly
se chystá a my s ním se snažíme připravit na žádost
o dotaci na rekonstrukci kuchyně v základní škole.
Z loňska připravený projekt kompletní rekonstrukce
a modernizace dosahuje rozpočtu přes 15 milionů
korun. Jakmile budou známy přesné podmínky, budeme žádat o finanční dotaci právě na projekt, který
zahrnuje i opravu podlah v chodbách budovy školy.
Ovšem stav podlah byl alarmující a v loňském roce
jsme museli bez dotací vyměnit podlahu alespoň
v přízemí školy. Pro letošní prázdniny jsme se rozhodli pro pokračování a výměnu podlah v prvním patře školy. Vypsali jsme veřejnou zakázku malého rozsahu a dostali nabídku v celkové ceně 634 tisíc korun
od místní firmy. Oprava začne hned po pouti a měla
by být hotova do začátku školního roku.
Stejně tak jsme vypsali veřejnou zakázku na novou
myčku nádobí ve školní kuchyni. Nabídková cena
dosáhla 351 tisíc korun. Moderní myčka už na začátku června začala usnadňovat práci kuchařkám.
Starou myčku jsme ještě chtěli využít, a proto jsme
ji nechali přeinstalovat do kuchyně v kempu. I tam
je ještě pomocníkem třeba právě ve dnech školních
výletů, které v kempu nacházejí zázemí.
Na začátku školního roku bude žáky ve škole če-
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kat velká novina – nová přírodovědná učebna, tedy
ne nová místnost, ale její vybavení – moderní digitální přístroje a pomůcky pro výuku přírodních oborů.
Její vybavení za 640 tisíc korun pořídila škola z dotace vypsanou Místní akční skupinou (MAS) Buchlov
a dofinancované z obecního rozpočtu.
Do nové dotační výzvy vypsané MAS Buchlov
se přihlásila i velehradská mateřská škola. V tomto
případě se jedná o vybavení tříd digitální tabulí,
interaktivním přenosným projektorem a notebooky,
které mají dohromady přispívat k moderním možnostem výuky dětí v mateřské škole. I v tomto projektu
v hodnotě 390 tisíc korun bude spoluúčast hrazena
z obecního rozpočtu.
Delší dobu se debatuje o podobě a realizaci parku u turistického centra. Abychom byli připraveni
na nové dotační období a mohli se ucházet o finance
na výstavbu a výsadbu parku, musíme mít připraven
detailní projekt spolu s rozpočtem. Prozatím se příprava projektu oddálila z důvodu finančně podhodnoceného zadání na realizaci parku, kdy vypsání
architektonické soutěže nemělo smysl. Vzhledem
k závažnosti řešeného prostoru a návaznosti na historické centrum, obytné lokality, stávající okolí i budoucí využití širšího okolí zastupitelstvo navrhuje
oslovit tři architektonické kanceláře k dodání ideové
studie parku. Architektům budou předány návrhy
z veřejného projednání. Vytvoříme odbornou komisi
z architektů a zástupců obce, která studie posoudí.
Následovat bude veřejné představení studií a možnost všech, kteří mají o podobu parku zájem, vyjádřit se k jednotlivým variantám. Po tomto veřejném
projednání by mělo dojít k rozhodnutí, která studie
bude rozpracovaná do detailního projektu a přípravy
rozpočtu, tak abychom mohli žádat o finanční dotaci
na realizaci parku.
V minulém roce obec vybudovala čtyři byty v budově obecního úřadu, které fungují jako startovací
pro mladé jednotlivce či páry, stejně jako zázemí pro
seniory. V současné době čekáme na podobu dotačních programů, do nichž bychom se mohli přihlásit,
abychom s podporou mohli budovat další byty pro
seniory, protože jistě víte, že jsme nechali vyprojektovat dvě garsonky z budovy bývalých záchodů u brány do Stojanova. Další z možností, kde obec může
postavit byty pro seniory je menší část pole mezi hasičárnou a Salaškou. Zadali jsme vytvoření studii pro
čtyři malé byty 2+kk. Na stole je první návrh podoby
uspořádání prostoru a na základě této studie budeme
projednávat jejich detailní podobu a případně zadávat zpracování projekční dokumentace.
Do celé snahy zastupitelstva najít nějaké možnosti vytvoření zázemí pro seniory vstupuje snad posun
s budovou bývalého DZP Salašská. Od doby jeho
opuštění před sedmi lety se snažíme dojednat možnosti jeho využití pro potřeby nejen obyvatel Velehradu, ale i širokého okolí. Situace byla zablokovaná
dvěma protichůdnými závazky, které má na bedrech

Zlínský kraj. V průběhu let jsme absolvovali řadu jednání a podnítili mnoho snah se střídajícími se radními
Zlínského kraje, stejně jako s ministryněmi. V těchto
dnech došlo k průlomové změně – ministerstvo zkrátilo dobu udržitelnosti té první dotace nařizující provozovat pobytovou sociální službu. Zůstává tak závazek druhé dotace, který říká, že se v objektu nesmí
provozovat pobytová sociální služba. Otvírají se možnosti pro hledání využití jak pro obec, tak další partnery, kterými může být Charita UH, Arcibiskupství
olomoucké nebo jiný subjekt. Budova je provozována
Sociálními službami UH a stále ve vlastnictví Zlínského kraje. O přesných podmínkách využití a plánech
na další spolupráci budeme za obec Velehrad intenzivně jednat se všemi dostupnými partnery a o výsledcích jednání Vás budeme průběžně informovat.
Právě díky fungující spolupráci partnerů jakými
jsou velehradská farnost, olomoucké arcibiskupství
a uherskohradišťská charita jsme dokázali velmi
rychle zareagovat na aktuální humanitární potřeby
v souvislosti s vojenskou agresí na Ukrajině. Nejen
že jsme dokázali v prvních dnech nabídnout dočasné
zázemí, ale i vytvořit podmínky pro dlouhodobé zázemí. V současné době žije v budově Mariana a jedné
z hájenek pod hřbitovem přes dvacet osob. Děti byly
velmi rychle přijaty do základní školy a učitelé jim
začali poskytovat prostor pro adaptaci. V mateřské
škole jsme mohli na základě zákonné výjimky navýšit přechodně kapacitu, abychom neohrozili kapacitu
školky pro přijímání místních dětí. Dospělým ženám
jsme pomohli zprostředkovat práci. A díky velké podpoře řady z Vás jsme dokázali vybavit domácnosti
základním zařízením od postelí, stolů a židlí, nádobí
až po oblečení. Je na místě vyřídit velké poděkování
a vděčnost rodin, které na Velehradě našly zázemí!
Je krásné vidět, že naše obec opět dokázala velmi
efektivně zareagovat a spojit se v těžké situaci, jako
tomu bylo třeba na začátku covidové pandemie.
Po těžkých okamžicích naštěstí přicházejí i ty
příjemné a sváteční, jako je velehradská pouť nebo
velehradské hody. Na titulní fotografii jsou stárci loňských hodů. Vzhledem k narůstajícímu zájmu mládeže a dětí, ale i dospělých o folklorní aktivity, jsme nechali ušít další dva páry velehradských krojů, které
uvidíte poprvé právě první sobotu v září v hodovém
průvodu.
S kroji a folklorem se pojí i velmi pěkně se rozvíjející tradice, kdy na velehradskou pouť zveme krojové
páry jako symbolické zástupce všech krajů České republiky, aby byly součástí velehradských oslav státního svátku. S potěšením vidíme, že členové folklorních souborů k nám rádi přijíždějí opakovaně. Letos
to bude jedenáct párů z deseti krajů naší republiky.
Přeji Vám, abyste prožili krásně nejen letošní pouť,
ale aby celé léto bylo pro Vás příjemným, povzbuzujícím a osvěžujícím časem!
Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad
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Loučíme se s předškoláky

Z

ávěr školního roku bývá
tradičně ve znamení dobrodružných her v přírodě a výletů.
V letošním roce jsme se s dětmi
vypravili na celodenní výlet
do ZOO Lešná,kde jsme si užili se zvířátky spoustu
zábavy. Dále mohly děti ve školce zažít různé projekty zaměřené na poznání sebe sama, přírody, vesmíru,
putování po stopách našich předků a další. V měsíci dubnu jsme projekt o jarní přírodě, rostlinách
a léčivých bylinách zakončili návštěvou poetického
představení Anička a bylinkové kouzlo ve Slováckém
divadle. V rámci tematického bloku o domácích zvířatech proběhl v Mateřské škole výukový program
Koza domácí, děti měly možnost pozorovat živé kozy
na dvorku MŠ. Příjemnou akcí byla společná setkání
s rodiči, spojená s procházkou na kemp Velehrad.
Děti ze třídy Sluníček a Dráčat si pro rodiče připravily malá překvapení v podobě písniček, tanečků
a taky drobných úkolů pro celou rodinu. Užili jsme
si mnoho radosti a společně jsme oslavili Den matek
a Den otců. Třídu předškoláků společná slavnost
s rodiči ještě čeká. Děti a jejich paní učitelky intenzivně připravují velkou Vesmírnou výpravu, která
bude v mateřské škole už jejich poslední výpravou.
Na této slavnosti se s předškoláky symbolicky rozloučíme. Popřejeme jim, aby se těšili ze všeho nového,
co se ve škole naučí a provázela je v životě jen radost.
Zeptala jsem se dětí, které se už brzy se školkou rozloučí a po prázdninách z nich budou školáci:
Co by ses chtěl/a ve škole naučit?
Maruška: „Chtěla bych se naučit počítat, spočítala bych
si třeba tužky. Počítání je dobré k tomu, abys byla chytrá a ne
hloupá. A taky bych chtěla umět číst, čtení je dobré k tomu,
že si přečteš knížku, když nemáš co dělat. Mě baví knížka
o dobrodružství.“
Patriček: „Chtěl bych se naučit číst, přál bych si psát knížky.“
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Anička: „Já se těším ve škole na družinu, kde si můžu
po škole hrát. A taky na cvičení. Už umím hvězdu, svíčku
a přeručkovat tu dráhu co máme ve školce asi 3x, nebo 5x.“
Davídek: „Já už umím trochu číst i psát. Moje sestra Bětuška
mi na houpačce někdy i říká, jestli je v tom slově tvrdé, nebo
měkké i. Ale chtěl bych umět psát psacím písmem. Ještě se
chcu dozvědět něco o přírodě, jestli je třeba pravda, že kameny mají jména.“
Arnoštek: „Já bych se chtěl dozvědět, jak se píše: Ahoj! Jak
se máš? Co tady děláš? Ještě bych se chtěl naučit jména stromů.“
Zlatuška: „Těším se na počítání, spočítala bych si peníze.
Ráda je počítám, šetřím si na zmrzlinu.“
Čím bys chtěl/a být, až budeš dospělý/á ?
Terezka: „Chtěla bych být zpěvačkou, líbí se mi Lady Gaga,
máma mě už učí na klavír Ovčáci, čtveráci.“
Patrik: „Já bych chtěl být vedoucím skautem, nebo policajtem.“
Maruška: Mě by bavilo být učitelka ve školce, totiž doma
když dojdu, tak učím sestřičku barvy a počítat. Už to umí.
Jezdila bych s děckama na výlety. A kdyby plakaly, tak bych
jim řekla, ať se nebojí, že maminka brzo přijde.“
Adámek: „Asi policajtem, má pušku a vysílačku. Musí hlídat
nějaké věci. Potom odejdu a budu hrát fotbal.“
Anička: „Asi ničím, nebo picenářka - co peče pizzu, nebo
veterinářkou.“
Viktorka: „Chtěla bych řídit vlak a zvedat ty zelené a červené
praporky.“
Jiřík: „Chtěl bych pracovat na nádraží. Nejdřív bych opravoval mašiny i posunoval s kargem. Pak bych mohl i řídit.
Na začátku budu řídit jen nákladní a pak budu řídit co mě
dají. První odvezu rychlíka a pak si myslím, že Pendolíno
a Regio jet.
Arnošt: Chtěl bych být profesorem v policejní stanici, řídil
bych, do které cely dají vězně a jak dlouho budou ve věznici.
Kdyby to byl velký problém, třeba by tam byli 5 měsíců.

Vladimíra Tomaštíková
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Základní škola Velehrad
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novým rokem 2022 nás v naší škole čekaly nové výzvy. Covid byl na ústupu, někdy
celé třídy, jindy v rotační výuce, ale přeci jen
jsme se konečně učili v naší škole společně.
Užívali jsme si opět výuku a společné chvíle a netušili
jsme, že do našich životů vstoupí daleko větší výzvy.
Válka na Ukrajině způsobila migraci obyvatel a tím
otevřela i otázku vzdělávání žáků. Do naší školy
začaly postupně přicházet děti, které jsme společně
přijímaly do našich kolektivů, našich tříd, naší výuky.
Kromě jejich práce v kmenové třídě se jim každý den
věnovaly speciální pedagožka, školní psycholožka
a asistentky. Výukou češtiny jsme jim chtěli usnadnit
nejenom školní práci, ale také navázání kontaktu
s vrstevníky. V jednu chvíli měla naše škola 13 ukrajinských dětí, které se začaly učit český jazyk a zapojovat do naší výuky. Velký dík patří všem žákům naší
školy, kteří nové spolužáky přijali a pomáhali jim
nejen ve škole, ale i mimo ni. Dík patří i rodinám,
které do školy přinesly nejrůznější potřebné věci, aby
maminkám s dětmi pomohly v těžké životní situaci.
A v neposlední řadě patří velké poděkování všem
vyučujícím, kteří opět novou situaci přijali s pracovitostí a kreativitou sobě vlastní. Nebylo to jednoduché,
ale opět jsme si potvrdili, že jsme tým, který táhne
za jeden provaz a který se rychle učí novým věcem!
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny
a v naší škole probíhala výuka, která se připravuje
na výuku nové informatiky. V některých třídách
vyučovali dva učitelé, pracovali v tandemu, jinde
spolupracovali přímo dva různé ročníky a vzájemně
si při výuce pomáhali.
Prváčci si užívali svoje pohádkové pátky a deváťáci
se smířili s tím, že letošní ples se uskuteční v květnu. Sedmáci, osmáci a deváťáci odjeli na lyžařský
kurz, poprvé na Dolní Moravu, kde si užili lyžování
a zábavné večerní programy.
Do školy jsme si také zvali odborníky. V rámci projektového dne s doktorkou si žáci kromě resuscitace
vyzkoušeli i správné uložení do stabilizované polohy či použití AED. Žáci ze Stojanova gymnázia při

příležitosti 100. výročí od narození Antonína Cyrila
Stojana si v rámci přírodopisu pro žáky 8. třídy připravili program, týkající se krevních skupin. Prvňáčci
se vydali do lesa s paní Veronikou Mergentalovou,
která pro ně připravila poutavé projektové vyučování o pobytových znameních zvířat v přírodě. Děti
se naučily dívat v lese chytře kolem sebe a všímat
si těch správných věcí a stopy zvířat si nakonec i odlily do sádry. Prohlédly si s paní Veronikou i knihy
o lesních zvířátkách. Zajímavý hudební workshop
zažili žáci páté třídy. Vyzkoušeli si, jak se tvoří
hudba pomocí aplikace Garage band v Ipadu. Ukázky různých činností, nahrávání hudebních nástrojů,
rytmických doprovodů, basové linky i zpěvu, to byla
náplň workshopu, který pro žáky připravil a zrealizoval pan Olbert.
Naše školní speciální pedagožka Zdeňka Hrdličková navštívila velehradskou mateřskou školu. Ve třídě
předškoláků právě vrcholily přípravy na masopustní
veselí. Při hravých činnostech u stolečku děti s nadšením vyprávěly, jak už se moc těší do školy, jaké
mají připravené aktovky a složky. Ovšem nečekaly,
že se do školy podívají tak brzy. V pátek na ně totiž
čekalo překvapení od čtvrťáků. Již u vchodu do školy
na ně čekaly některé čtvrťačky, které jim věnovaly
dárek a upomínku tohoto výjimečného setkání. Jejich
budoucí velcí spolužáci si pro ně připravili krátké
uvítání, legrační básničky a ukázky toho, co je může
ve škole během vyučování čekat. Vytvořili jim krásné
pozvánky na první předškoličku, ukázali jim vybavení svých školních pouzder. Zápis, který se nesl
v duchu řemesel zapsal 26 budoucích školáků.
V rámci výuky spolupracujeme s našimi obcemi.
Navštívili jsme knihovny, ale také téma Minulost
a současnost naší obce nás přivedlo na Obecní úřad
ve Velehradě. V nově zrekonstruované obřadní síni
nás oficiálně přivítal pan starosta Aleš Mergental
a paní účetní Jana Březinová. Díky nim se děti seznámily s historií naší obce a zjistily, proč se v obecním znaku objevuje hlava moravské orlice. Zároveň
si prakticky vyzkoušely, jak funguje obecní zastupi-
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telstvo a proč musí být počet členů lichý. Pan starosta
nám dovolil nahlédnout do své kanceláře a odkryl
nejedno tajemství. Prošli jsme budovou do vyšších
pater a v zasedací místnosti jsme nahlédli do matričních knih z let 1972 - 1982. Leckteré z dětí tam
našlo jména svých rodičů a příbuzných. Paní učitelka
dokonce zápis o svém vlastním narození. Nádherné
ručně malované ilustrace byly zároveň ukázkou mistrovského výtvarného nadání pana učitele Fajkuse,
který se o zápisy staral. S sebou si děti odnesly křížovku a tužku s logem obecního úřadu.
Školní psycholožka je nám všem ve škole k dispozici každý den. Pracuje nejen s jednotlivci, ale také
s třídními týmy. Mít navzájem ve třídě dobré vztahy,
to chceme všichni - žáci i učitelé. K dobrým vztahům
přispívá, když se žáci vzájemně dobře znají a hodně
toho o sobě ví. Při setkání se školní psycholožkou
si nejdříve žáci zahráli na reportéry a v náhodně
utvořených dvojicích zjišťovali, co o nich spolužáci
nejspíš neví, co jim v poslední době udělalo radost,
nebo co mají na naší třídě rádi.

Velehradský zpravodaj | 55
Ve škole jsme taky mysleli na naši přírodu a slavili
jsme Den Země. Na prvním stupni měli žáci první
dvě hodiny plné aktivit zaměřených na vztah k přírodě, ochranu přírody a recyklaci. Druhostupňoví
žáci byli rozděleni podle místa svého bydliště a už
od rána také sbírali a čistili přírodu právě každý
ve své vlastní obci a okolí.
Environmentální výchova bylo hlavní téma našeho
dvouletého mezinárodního projektu Erasmus+. Doba
covidová nám nedovolila cestovat, projektová setkání
se tak uskutečnila v on-line prostředí. Do Rumunska
a Slovinska jsme neodjeli, ale cesta do Francie již
byla možná! A tak výprava z Velehradu započala
svoje projektové setkání v Paříži a další den pokračovala do městečka Monségur. V základní škole, která
je zaměřena na výuku hudby, jsme strávili příjemný týden. Zúčastnili jsme se výuky, spolupracovali
jsme v mezinárodních týmech, poznávali jsme okolí
a oblast Bordoax. Zajímavé byly výukové programy,
které byly zaměřeny na návrat k přírodě, její ochranu
a konaly se v přírodě. Vyzkoušeli jsme si tak přípravu
pesta, ochutnali jsme místní vegetariánskou stravu,
na vinici jsme sledovali práci koňů a oběd jsme si dali
ze Setonova hrnce - přímo ze země. Během našeho
setkání žáci pobývali ve francouzských rodinách
a mohli tak poznávat zvyky a kulturu jiné země.
Poslední setkání projektu Erasmus+ proběhlo
v Makedonii na začátku června. Sedm žáků odletělo
do hlavního města Skopje, kde každý den probíhala
společná výuka a workshopy. Poznávali jsme kulturu
země, zvyky, ale také zajímavá místa. A v neposlední řadě jsme během našich pobytů získali mnoho
nových přátel a kamarádů, se kterými jsme zlepšovali
naši angličtinu.
Konečně jsme se mohli společně setkat s rodiči
a žáky v naší škole. Ve spolupráci s Kruhem přátel
ve Velehradě jsme uspořádali Velikonoční setkání.
Žáci společně s vyučujícími 1. stupně připravili
velikonoční koncert, paní Škrabalová ve spolupráci
s vyučujícími a členy Kruhu připravila velikonoční
dílny, kde si žáci mohli vytvořit velikonoční dekoraci
nebo s panem starostou Mergentalem uplést tradiční
žílu.
Po více než dvou letech se uskutečnil dlouho
očekávaný ples Základní školy Velehrad, který byl
opět spojen s předtančením 9. třídy. Žáci předváděli
taneční kreace na melodii ze známého a oblíbeného filmu Hříšný tanec. Ples se vydařil a všem, kdo
se na jeho realizaci podíleli, patří velký dík!
Zažili jsme toho za jeden školní rok opravdu
mnoho. Uteklo to rychle a nikomu z nás se při rozloučení s deváťáky nechtělo uvěřit, že je konec dalšího úspěšného školního roku.
Všem přeji krásné léto, plné odpočinku, radostí
a štěstí.
Mgr. Andrea Olbertová,
ředitelka ZŠ Velehrad

6

Školství

červen 2022

Stojanovo gymnázium
Žijeme „Stojanem“

P

roč se naše gymnázium jmenuje Stojanovo?
Tuto otázku si možná klade leckdo, kdo se ještě
blíže neseznámil s významnou osobností Antonína
Cyrila Stojana, někdejšího olomouckého arcibiskupa,
politika a v současné době kandidáta na blahořečení,
který byl tak úzce spjatý právě (ale nejen) s Velehradem.
V roce 2021 jsme si připomněli 100. výročí jmenování Stojana arcibiskupem olomouckým. Je tedy
nasnadě, že jsme se v průběhu celého školního roku
tématu A. C. Stojana intenzivně věnovali, abychom
se co nejblíže seznámili s rozličnými aspekty jeho
osobnosti.
Mnozí studenti ve svých ročníkových pracích
zkoumali různé oblasti Stojanova působení. Právě
tito žáci pak navštívili Senát Parlamentu ČR, kde
se na pozvání jeho místopředsedkyně, RNDr. Jitky
Seitlové, zúčastnili konference věnované připomenutí
významu této osobnosti v českých dějinách.

Vyvrcholením snah přiblížit žákům SGV osobnost
Stojana pak byla dubnová celoškolská konference.
Její program byl bohatý a pestrý – skládal se z několika besed, prezentací i workshopů, na jejichž realizaci
se podíleli velkou měrou sami studenti. Projektový
den zahájil svou přednáškou P. Jiří Zámečník, který je

v olomoucké arcidiecézi zodpovědný za proces svatořečení. Zlatým hřebem pak bylo divadelní představení
StojanDrama, celé v režii skupinky žáků pod vedením
studenta 3. ročníku Šimona Ludvíčka. S tímtéž představením naši divadelníci zazářili také na celostátní
umělecké přehlídce v Odrách a na benefičním koncertu v Luhačovicích.
Celý „stojanovský“ projekt na SGV zaštiťoval náš
školní kaplan, P. Radim Kuchař, jehož reflexi přikládáme:
„Svatost je pro každého. Pro mě i tebe!“ Touto myšlenkou jsme ve Slovanském sále zahájili celoškolní
konferenci na téma Antonín Cyril Stojan. Jeho osobnost, která svojí dobrosrdečností zářila před sto lety,
se má stát inspirativní i pro mládež současné doby.
P. Jiří Zámečník vhodným způsobem připomenul
našim studentům cíl křesťanského života – svatost.
Ovšem cesty k ní jsou rozličné stejně tak, jako jsou
rozličné lidské charaktery. Asi nelze kopírovat Stojanovu cestu. Můžeme ze studia jeho života a svědectví
jeho současníků vytušit silnou osobnost širokého rozsahu, která oplývala houževnatostí pro věci církevní,
společenské i politické. Tento neuvěřitelný rozsah jeho
blahopřejné práce navenek, jíž se vtisknul do životů
mnohých, byl úměrný hloubce jeho vnitřního života.
Stojan věděl, a také o tom kázal, že nejprve je třeba
pracovat na sobě, pak na jiných. Nemohl by být tak
plodně mnohostranně činný, kdyby se předtím nestal
mužem modlitby. Stojanova modlitba posvěcovala
jeho lidské city i touhy a nadpřirozeně oplodňovala
všechny jeho činy. Právě toto propojení vnitřního
života modlitby s plodností aktivního života navenek
je častým jevem u všech Božích mužů a žen, které
nazýváme svatými. Domnělá svatost, která by byla
pouze dílem vlastních snah, je jen instantní umělou
náhražkou neodpovídající životu podle Ducha.
Jakou inspiraci dá Stojan dnes? On se modlil
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a jeho srdce zahořelo - jak mu hořelo srdce, tak jednal – neodkladně, ve prospěch potřebných. Každým
skutkem přijímal pastýřskou podobu, až se stal
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„našim tatíčkem Stojanem“. Stojan se staral o věci
Boží a Bůh se postaral o věci Stojana ve prospěch
lidu. Snad právě tento moment může být inspirací pro
současnou dobu, která se skrze své děti, muže a ženy
dneška, nejvíce stará o vlastní zájmy a potřeby, a to
zcela legitimně, očekává-li přirozený výsledek, avšak
zcela nelegitimně, očekává-li dokonalejší nadpřirozenou plodnost svých snah. K takovému cíli totiž vede
cesta přes vlastní kolena. Stojanova kolena poklekla
a jeho celoživotní dílo rozhodně přesáhlo lidské možnosti jednoho člověka. Možnosti Boží se nevyčerpávají
ani tehdy, jsou-li vázány na dvoje ruce a nohy a jednu
hlavu. Je-li srdce plné Boha, vše je možné. Tedy vše
z toho, co zamýšlí sám Bůh.
Barbora Hegrová

Hudební školní rok
Základní umělecké školy Slovácko

J

e za námi další školní rok, který byl bohatý
na různé hudební akce. Žáci hudebního oboru
se pečlivě připravovali na závěr školního roku, jehož
vyvrcholením byl koncert na Turistickém centru
Velehrad, který se konal 26. května. Vystoupili zde
mladí umělci ve hře na klavír, flétnu, kytaru a zpěv.
Pestré bylo také složení účinkujících z hlediska věku.
Zahráli jak začínající žáci, tak i absolventka Markéta
Lužová ze třídy paní učitelky Ivy Rakové. Výkony
vystupujících dětí byly oceněny hojnou účastí a velkým potleskem publika. Jsme rádi, že se tento koncert opět po třech letech (díky pandemii), uskutečnil
v reprezentativních prostorách turistického centra.
Letošní školní rok byl také úspěšný pro flétnistky
ze třídy paní učitelky Michaely Kamenčákové. Alžběta Zábranská, Anna Krystová, Eliška Chamraďová,
Anna a Marie Misíkovy svou pílí a poctivou přípravou
dokázaly obsadit krásné první místo v okresním kole
soutěže základních uměleckých škol. Dále pak úspěšně reprezentovaly a obsadily přední místa v kole
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krajském. Kromě sólové hry, vystoupily žačky také
v komorním uskupení na mnoha akcích ZUŠ.
V pátek 10.6. se podílela naše škola na hudebním
pásmu v rámci noci kostelů. V historických prostorách františkánského kostela Zvěstování Panny Marie,
zahrála na klavír Terezie Švecová skladbu ,,Toccata
al post communio“ od italského barokního skladatele
Domenica Zipoliho. Vystoupení se Terezce podařilo,
za což si zasloužila veliký potlesk.
Také díky skvělé spolupráci s místní základní školou a obcí Velehrad, proběhl tento školní rok hladce
a žáci mohli dále rozvíjet své umělecké schopnosti
a znalosti.
Závěrem bychom chtěli popřát dětem především
krásné a pohodové prázdniny. Aby si také dokázali
najít čas sednout k nástroji a záhrát si pro radost.
Rodičům děkujeme za jejich spolupráci a podporu.
Budeme se těšit u dalších hudebních setkání v dalším
školním roce.
Jan Plevák a kolektiv učitelů ZUŠ
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Dům dětí a mládeže Šikula Uh. Hradiště

Š

kolní rok se chýlí ke konci a s ním končí
i kroužky, které probíhaly v Základní škole
a také v Obecním úřadě ve Velehradě. Zájmové kroužky nabízí nejen zábavu, ale jejich význam je mnohem
hlubší. Děti díky nim dostávají šanci, jak se plně
realizovat v činnosti, která je baví, naplňuje a rozvíjí.
Mají zde ideální příležitost, díky které mohou poznat
svůj talent a nadání. Ne všechny děti totiž vynikají
v učení, ale mohou být úspěšné při hře na hudební
nástroj, ve sportu, v tanci atd.
Děti z mateřské i základní školy se pravidelně scházely ve třech výtvarných kroužcích pod vedením
Bc. Martiny Dörrové. Letošním celoročním tématem
bylo „Písmena a my“. V hodinách si děti četly a povídaly o „písmenách“, jejich významu, vzniku, atd.
a k tomu vždy směřovala výtvarná činnost. Na závěr
si děti odnesly moc pěkné a nápadité výrobky domů.
Některé z nich se zúčastnily mezinárodní výtvarné
soutěže „Tady jsem doma“, kterou vyhlásilo Město
Uh. Hradiště pro svá partnerská města. Sešlo se celkem 85 obrázků z ČR, polského Krosna a maďarského
Sárváru. Vyhodnoceny byly obrázky ve třech kategoriích a ve druhé z nich – 9 - 12 let, byla vyhodnocena
Michala Tesařová, ZŠ Velehrad. Gratulujeme!
Děti, které se zaměřují na sport se zdokonalovaly
ve sportovní gymnastice, kterou vedla Bc. Johana
Zůbková. Tam se naučily základní prvky na gymnastickém nářadí – hrazda, kladina, koberec. Tento
kroužek není jen o pohybu, ale učí děti, že pohyb
patří k životu, že soutěžíme férově a v týmu je vždy
síla. Svoje výkony předvedly dívky na několika akcích

– Turistické centrum Velehrad, Den dětí na Masarykově nám. a na Vernisáži v kině Hvězda v Uh. Hradišti.
Kroužek hry na kytaru je velmi oblíbený a letos
jej navštěvovalo 14 dětí, které mají různou úroveň hry
na nástroj. Učí se hrát podle akordů, hrají buď sólově
nebo ve skupinkách. Lektorka Radka Turzíková, DiS.
se jim snažila předat vše co sama umí a dále je motivuje ke hře na kytaru nejen v hodinách, ale např. i při
táboráku, na táborech, …
Každoročně připravujeme i příměstský tábor
v základní škole, tentokrát s názvem „Putování po Hedvábné stezce“ (18. – 22. 7. 2022). Tábor, který děti zavede do příběhu starých dávných kupců na cestu z Benátek do Číny je plný dobrodružství, soutěžení, tvoření.
A jsou zde poslední volná místa, těší se jako každý rok
Johana Zůbková a Anna Kremplová, vedoucí.
Bližší informace o všech nových kroužcích získáte
na začátku školního roku 2022/2023 v mateřské či
základní škole, celá nabídka je k dispozici již nyní
na www.ddmsikula.cz.
Věříme, že naše nabídka alespoň částečně pokrývá
potřeby dětí, které si mohou vybrat svou oblíbenou
činnost. Jsme přesvědčeni, že mimoškolní aktivity
mohou změnit život dítěte k lepšímu a snažíme se pro
to dělat maximum.
Přeji vám, jménem všech pracovníků DDM Šikula,
krásné a pohodové prázdniny, příjemnou a klidnou
dovolenou.
Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula UH

9

Farnost Velehrad

Velehradský zpravodaj | 55

Události ve Velehradském poutním areálu

V

ážení čtenáři, informujeme o dění ve velehradském poutním areálu za uplynulý půlrok. V neděli
23. ledna se konala jako každoročně Pouť za jednotu
křesťanů, pontifikální mši svatou slavil ve velehradské bazilice olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který zavítal také k velehradským zvonům (viz
Ze života velehradských zvoníků). Následovala Zimní
pouť, která připadla na 13. února. Tuto slavnost opět
slavil spolu s námi arcibiskup Graubner a odpoledne
se konala ve Slovanském sále na Stojanově gymnáziu
volební valná hromada Matice velehradské z.s., při
které se představily nové expozice ve velehradském
klášteře a krásně zazněly všechny zvony prostřednictvím Velehradských zvoníků z posvátných věží.
V návaznosti na útok ruské armády na Ukrajinu
vyhlásil kardinál Dominik Duka, na 27. února sbírku
na pomoc Ukrajině. Sbírka při bohoslužbách v bazilice vynesla 124.503 Kč. Ve spolupráci s obcí Velehrad
a Stojanovým gymnáziem Velehrad se konala v neděli
13. března od 18 hodin v bazilice společná modlitba za lid Ukrajiny. Slyšeli jsme svědectví o dění
na Ukrajině od řeckokatolického kněze z Ukrajiny
Sergeje Mackula a jedné z ubytovaných žen. V rámci
vystoupení Jiřího Pavlici s přáteli a pěveckého sboru
Stojanova gymnázia bylo možné přispět do finanční
sbírky na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny.
Výtěžek z této akce činil celkem 95.000 Kč. Římskokatolická farnost Velehrad také poskytla nouzové
ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, a to pro 6 osob
v období od 12. - 15. 3., dále pak pro 10 osob v období
7. -26.3. A pro 8 osob v období od 26. 3. až do 20.6..
Od 5. do 8. května se na Velehradě konalo Celostátní setkání vysokoškoláků pod názvem „Studentský Velehrad“. Akce probíhá na Velehradě každé
dva roky a koná se pod záštitou Vysokoškolského
katolického hnutí (VKH) Česká republika, z.s. Pro
více než 500 vysokoškoláků byly připravené přednášky, workshopy a společné slavení bohoslužeb
doprovázené rytmickou hudbou. Studenti Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě a Konzervatoře v Bratislavě
nám dne 21. 5. zpříjemnili večer v rámci varhanního
koncertu pod názvem „Cesta po varhanních skvostech“. Letošní IX. ročník Cyklu varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností
v roce 2022 byl zahájen dne 29. května vynikající
ukrajinskou varhanicí Olenou Matselyukh. Na Den
dětí od 18 hodin se uskutečnil koncert žáků ZUŠ
Uherské Hradiště v bazilice. Žáci zahráli na varhany, housle, příčnou flétnu a zaposlouchali jsme
se do zobcového souboru a smyčcového orchestru
pod vedením Marka Ovčáčíka.
V pátek 10. 6. se konala akce Noc kostelů, která
nabídla v noční atmosféře navštívit nejen kostely
a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory,
krypty, věže apod. Lze se také zúčastnit programu
včetně varhanního koncertu, komentovaných prohlí-
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dek a dalších aktivit. V letošním ročníku se přihlásilo
celkem 1 729 kostelů a modliteben, viz www.nockostelů.cz. Velehradská bazilika nabídla dětskou mši
svatou, zážitkovou prohlídku podzemních prostor
kláštera pro děti, promítání přednášky prof. Teťhala
v kapitulní síni, minikoncert kytarových retro-písní,
komentovanou prohlídku nových podzemních prostor kláštera, varhanní koncert a vystoupení Uherskohradišťského komorního sboru při ZUŠ Uherské Hradiště. Od 11. do 12. 6. probíhal Víkend otevřených
zahrad, vstoupit do zahrady bylo možné branou
naproti morového sloupu z ulice U Lípy.
V neděli 19. června se uskutečnil druhý varhanní
koncert z Cyklu varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2022.

Varhany rozezněl varhaník, pedagog a organolog
Pavel Černý z Prahy. V neděli 26. června od 15.00
hod. bude v bazilice primiční mše svatá Mgr. Lukáše Gelnara. Na 29. 6. je naplánován další ročník
Musica cordis/hudbou k srdci – „Mládí – naděje pro
budoucnost“. Vystoupí RB Boys & Radek Blahuš,
Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad se sbormistrem Filipem Mackem a soubor Piarissimo s dirigentem Martinem Holúbkem. Koncert se bude konat
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše
a radní pro kulturu a školství Zuzany Fišerové.
2. července budou v bazilice ve 14.30 vysvěceni
na kněze dva dosavadní studenti teologie, jezuité
Jiří Hebron Řím, Václav Novotný USA; světitel bude
biskup J. Hrdlička. J. Hebron nastoupí od poloviny
července jako kaplan na Velehradě. Vystřídá Miroslava Herolda, který přejde do Olomouce s úvazkem
na Karlově univerzitě, asistent na fakultě historie.
Děkujeme mu za dvou letou službu na Velehradě
(od 6. 9. 2020).
Blíží se 23. ročník Dnů lidí dobré vůle 2022, který

červen 2022
vyvrcholí 5. července slavnostní mší svatou v 10.30
hodin na nádvoří za přítomnosti českých a moravských biskupů. Hlavním celebrantem bude kardinál
Michael Czerney SJ; hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hudebníků, kteří přijedou
ze všech koutů naší vlasti. Při této příležitosti, konkrétně 5. 7. okolo 10. hodiny, ručně zazní všech
sedm velehradských zvonů za asistence Velehradských zvoníků. Po Hlavní pouti následuje Malá pouť
(letos 10. 7.) a ve stejný den od 14.00 hod. proběhne
přednáška Petra Hudce Velehradský unionismus,
která je spojená s prezentací výstavy. Akce se koná
na Stojanově gymnáziu Velehrad.
Dne 12. srpna společně oslavíme 800. výročí
úmrtí zakladatele kláštera Vladislava Jindřicha, a to
formou přednášek, představením nové knihy Cisterciácká krajina, zasazením stromu u opatského domu
a odhalením i požehnáním pamětní dlaždice v Královské kapli. 13. - 21. 8. proběhne Convivium – letní
škola duchovní hudby a v neděli 14. 8. od 15 hodin
v prostorách ambitu o pouti Matice velehradské je
pro děti připravené divadlo „O Smolíčkovi“ v podání Kamila Kouly. V sobotu 27. 8. bude další ročník
Hvězdicové pěší poutě a ve stejný den od 19.00 hod.
se koná XVI. ročník hudebního festivalu s bazilikou
v zádech. Letos se můžeme těšit na skupinu BraAgas,
Kapucíni & Stanley a Pokus o Hukl.

Farnost Velehrad
Všechny akce jsou uvedené na webových stránkách infocentra www.velehradinfo.cz, duchovní
události lze sledovat na farním webu www.farnostvelehrad.cz a užitečným zdrojem je i facebookový profil: Poutní areál Velehrad.
Marie Vojáčková
Josef Čunek

Ze života velehradských zvoníků
Vážení čtenáři,
dovolujeme si informovat o dění ve velehradských
věžích. Jak již možná víte, na Velehradě se stále
zvoní na některé zvony ručně, a tím jsou velehradské
zvony výjimečné. Pravidelné ruční zvonění o nedělích a svátcích udržují Velehradští zvoníci, které občas
navštíví nějaká vzácná návštěva. V lednu tohoto roku
k velehradským zvonům zavítal tehdejší arcibiskup
olomoucký Mons. Jan Graubner, který se stává nyní
arcibiskupem pražským.
Velehradští zvonící slaví také jeden velký úspěch!
Jeden z velehradských zvoníků, student Stojanova
gymnázia, napsal odbornou práci do soutěže SOČ
(Středoškolská odborná činnost) na téma Velehradské
zvony v proměnách času. Práce byla natolik výborná,
že prošla okresním i krajským kolem, a nakonec se
umístila v celostátním kole na krásném 5. místě. Tento
úspěch by jistě nebyl bez Velehradských zvoníků,
kteří udržují již od roku 1718 nepřetržitou tradici ručního zvonění. Díky velehradským zvoníkům zvony
hlaholí lépe a prodlužuje se jim životnost. Často
slýchávám od veřejnosti velký obdiv a úžas na tuto
dobrovolnickou službu. V následujících dnech čeká
zvoníky velký úkol, a to zvonění při Hlavní velehradské pouti, kde se zvoní s přesností na vteřiny. Snad
se zvoníkům všechna zvonění podaří, a tím poslouží

velehradským občanům, poněvadž zvony zní stejným
hlasem, který slyšel prezident Edvard Beneš, arcibiskup A. C. Stojan a nebo také papež sv. Jan Pavel II.
Kateřina Tvarůžková, velehradská zvonířka
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Cisterciácká krajina Velehradu

K

dyž členové cisterciáckého řádu na počátku
13. století začali budovat velehradský klášter,
začali také proměňovat okolní krajinu. Měnilo se
nejen nejbližší okolí kláštera, ale také navazující
lesy, pole, louky. Dodnes se zde setkáváme s důmyslným dlouhodobě udržitelným způsobem hospodaření v krajině, stejně jako se můžeme nechat unášet
krásou dnes už kulturních památek, které cisterciáci
v průběhu staletí vytvořili.

Ze západní Evropy s sebou mniši přinesli pokročilé
hospodářské postupy i nové odrůdy zemědělských
plodin včetně vína, které se zde pěstuje dodnes. Při
putování klášterní krajinou narazíte na mýtné i hraniční kameny, kostely s farami, kapličky i zámek
v Ořechově. Samotný areál bývalého kláštera na Velehradě je pokladnicí cisterciáckého odkazu. Dodnes
je znatelný důmyslný vodohospodářský systém stavidel, náhonů a rybníků. O hospodářské činnosti
mnichů svědčí i zachované části dvorů na Velehradě,
v Polešovicích či v Domaníně, kde obdělávali půdu
a chovali dobytek, na vinicích pěstovali víno pro liturgické potřeby, ale i obchod. Rozsáhlé lesy v Chřibech
sloužily jako zásobárna stavebního dříví.
Po stopách cisterciáků se můžete vydat třeba
po dlážděné cestě v lesíku Háj na Velehradě nebo
z Jalubí na Velehrad, kde se nezapomeňte zastavit
u Kapličky Panny Marie Bolestné. Zkušené oko
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krajináře odhalí také stopy po zaniklých cihelnách,
rybničních hrázích nebo úvozových cestách propojujících Velehrad nejen s blízkými cíli, ale také vzdálenými evropskými kláštery.
Na všechny tyto zajímavosti, odkazy a stopy cisterciáků v klášterní krajině Velehrad se snaží upozornit
MAS Buchlov v rámci projektu CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY, který realizuje s dalšími třemi kláštery, Plasy, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou. Snahou
je zhodnotit společné kulturní dědictví, zvýšit povědomí ve vztahu k místu i komunitě, a to i v celostátním měřítku. Cisterciácké kulturní krajiny jsou pro
zapojené subjekty společným kulturním dědictvím
ojedinělého charakteru. www.buchlov.cz
V květnu se uskutečnil na Velehradě celodenní
terénní seminář pod vedením Petra Hudce, který
mimo jiné zážitkovou formou přiblížil dění jednoho
dne v cisterciáckém klášteře.
Na začátku června měl na Velehradě přednášku
s vycházkou po okolí RNDr. Aleš Létal, Ph.D. Ten
představil zájemcům hmatatelné a viditelné prvky
cisterciáckého působení v naší lokalitě.
Připravuje se kniha autorské dvojice Petr Létal
a Aleš Létal „Galerie velehradské cisterciácké krajiny“. Nyní je možné si před jejím vydáním zakoupit
voucher prostřednictvím webové objednávky. Knihu
vydává Matice Velehradská.
CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující
Evropu
Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími
17 klášterními krajinami z 5 států aspiruje na prestižní označení Evropské dědictví. www.cisterscapes.eu
Renata Polišenská, Aleš Mergental

červen 2022
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Cyrilometodějská stezka se stala
Kulturní stezkou Rady Evropy

C

yrilometodějská stezka se rozvíjí na našem
území už od r. 2013. Spravuje ji zájmové sdružení právnických osob založené a podporované Zlínským krajem, které v současnosti tvoří 23 členů
z 8 evropských zemí – České republiky, Slovenska,
Bulharska, Řecka, Maďarska, Slovinska, Chorvatska
a Itálie. V minulém roce získala Cyrilometodějská
stezka certifikát Kulturní stezka Rady Evropy a patří
dnes do rodiny 48 kulturních stezek uznaných Radou
Evropy. Certifikát byl představitelům kraje a sdružení
slavnostně předán na konferenci ve Zlíně 17. května
2022 z rukou ředitele Evropského institutu kulturních stezek v Lucemburku, pana Stefana Dominioniho. Informace o sdružení a jeho mezinárodních
aktivitách a partnerstvích jsou k dispozici na www.
cyril-methodius.cz.
V České republice a na Slovensku již bylo vyznače-

no ve spolupráci s kluby českých a slovenských turistů kolem 1300 km cyrilometodějských tras. Informace
o trasách a památkách jsou dostupné na webové
stránce www.putujmebezhranic.cz. V České republice spojuje trasy právě Velehrad, kulturní a duchovní
centrum evropského významu. A protože cyrilometodějské pěší trasy jsou značeny obousměrně, kroky
turistů-poutníků nemusí směřovat jen na Velehrad.
Toho využili i poutníci, kteří se vydali 27. června
z Velehradu na 200 kilometrů dlouhé putování přes
Žítkovou a Trenčín do Nitry pod vedením zkušeného
poutníka Petra Hirsche. Na Nitranský hrad a zdejší
cyrilometodějské oslavy Nitra, milá Nitra doputují
4. července.
Martina Janochová
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
z.s.p
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Ve víru léta vzhůru
do knižních i reálných dobrodružství

M

ilí sousedé. Zdravím vás v krásných letních
měsících. S vděčností za to, že se můžeme volně
setkávat - ať už v knihovně, na ulici nebo různých
akcích. Jaké byly ty knihovnické?
Na přelomu roku, v čase předsevzetí a plánování
letních aktivit, jsme potěšili hlavně mladší čtenáře.
Koncem prosince David Olchava známý jako youtuber Olchič velmi otevřeně odpovídal na všechny

naše dotazy (a že jich bylo), ať už na svou judistickou
kariéru, nebo zkušenosti s posilováním, otužováním
a samozřejmě hlavně jaké to je vymýšlet stále nová
videa a výzvy.
V únoru jsme s Tomášem Daňkem ze Salaše imaginárně procestovali 4250 kilometrů napříč několika
státy USA. Grand Canyon či Yosemite a Sequoia National Park, kasina Las Vegas, New York.Touto cestou
Tom zakončil své pracovní léto v jednom z největších
sportovních dětských kempů v Americe Kemp Chipinaw a Silver Lake. Studentům na besedě vysvětlil dopodrobna fungování programu Work and Travel, takže
kdo chce, může rovnou na konkurz a vyrazit.
Teď se naše zahrádky zelenají a je čas sklízet zaslouženou úrodu. V lednu jsme čerpali inspiraci na besedě
„Hmyzí pomocníci v přírodní zahradě“ se zahradnicí
a zkušenou botaničkou Petrou Štěpánkovou. Probrali jsme i výrobu hmyzích domků. Když necháme
na zahradě pár kousků tlejícího dřeva či hromádku
písku, hedvábnice, čalounice či pískorypka nám budou
vděčné. Právě včelky samotářky si tam rády postaví
své komůrky a jsou to opylovači na každou zahrádku.
Besedy s Petrou jsou vždy velmi oblíbené a určitě
se zase můžeme těšit třeba i na botanickou vycházku.
Naše knihovna se letos opět zapojila do projektu „Už
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“.
Při březnovém setkání se školáky jsme si udělali
knihovnu přímo v lese. Odborné knížky o zvířatech
jsem sbalila do batohu a přidala pár pytlíků sádry.
Ve velehradském Háji jsme pátrali po pobytových znameních velkých i menších savců. Našli jsme dokonce
celé „lázně“, tedy kaliště divokých prasat. Z batůžku
jsme pohotově vytáhli pomůcky a zhotovili sádrové
odlitky stop.
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Do přírody jsme se společně vydali ještě jednou. Tentokrát to bylo s třeťáky v rámci „Dne Země v knihovně“ v pondělí 25. dubna. Celé dopoledne jsme vařili
s divokými bylinami. Nejdřív jsme si je vyrazili sami
nasbírat k potoku. A potom už patřila školní jídelna jen
nám. Každý tým se zhostil některé části menu. Umixovali jsme bylinno-ovocné smoothie, jehož „rákosníčková“ barva vyžadovala jistou dávku odvahy k ochutnání.
Připravili jsme jednohubky s pomazánkou z divokých
plevelů a byliny i smažili. Pro mnohé byly tyto pokrmy
nezvyklé. Je skvělé vědět a prakticky si vyzkoušet,
z jak jednoduchých a dostupných surovin můžeme
sami vykouzlit plnohodnotné jídlo.

červen 2022

Knihovna
se snažíme vybírat podle gusta našich věrných čtenářů, ať už jsou to zkušení čtenářští bardi nebo maminky s malými předškolkáčky. Najdete tak u nás 3546
knížek od obrázkových leporel, posuvných, zvukových i elektronických, přes první čtení až po romány.
Své stálé místo mají detektivky. Bohatý výběr máme
i z literatury Young Adult. Přijďte se podívat, třeba
budete překvapení, že u nás najdete i knížku, na kterou je v městských knihovnách pořadník.
Otevřeno máme vždy ve čtvrtek, a to od září nově už
od 15 do 18 hodin.

Po čase divokých bylin se zazelenaly i stromy. Kdo
se rád prochází naším Hájem, může obdivovat krásné
staré duby. Právě na dobrodružství s Dubánkem
se nedávno vydali naši prvňáci. V rámci slavnostního
pasování na čtenáře 13. června v Zimním sále Stojanova gymnázia Velehrad (tedy bývalém klášteře)
dostal každý z nich knížku Dubánek a tajný vzkaz.
Ty jsou každoročně vydávány právě pro tuto příležitost a v běžné distribuci je neseženete. Těší nás
krásná spolupráce se základní školou a nadšení paní
učitelky Balounové i dětí. Sami zvolili termín slavnostního pasování tak, aby mohli číst společně ve škole.
Knihovna ani děti knihy nezískali zadarmo. Pod bedlivým dohledem mnicha a nás knihovnic i rodičů žáci
a dokonce i paní učitelka prokázali schopnosti psaní,
čtení i zpěvu a byli starostou pasováni do řad čtenářů.
Ještě jednou děkujeme vstřícnému přístupu vedení
i zaměstnanců gymnázia, že v těchto krásných prostorách můžeme akci pořádat.
Co je ale tím hlavním „gró“ každé knihovny? Pěkný,
bohatý a lákavý knižní fond. Při nákupu nových titulů

Otvírací doba knihovny o prázdninách
čtvrtek 7. 7. • 16 - 18 hodin
čtvrtek 14. 7. • 16 - 18 hodin
čtvrtek 21. 7. • 16 – 18 hodin
čtvrtek 18. 8. • 16 – 18 hodin
čtvrtek 25. 8. • 16 – 18 hodin
www.velehrad.knihovna.cz
knihovna.velehrad@seznam.cz

O prázdninách opět proběhne letní tábor. Líbil
se vám loňský tábor přírodních detektivů nebo byste
rádi prozkoumali okolní lesy, louky a potoky letošní léto? Bližší informace najdete na www.velehrad.
knihovna.cz nebo www.velehrad.cz/knihovna-velehrad.
Přejeme vám pohodové léto. Prožijte ho krásně
a v radosti – ať už při lenošení s knížkou na dece nebo
při aktivních dobrodružstvích třeba v horách!
Za Místní knihovnu Velehrad
Veronika Mergentalová
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Turistické centrum
na Velehradě

áme tady polovinu roku 2022, a to znamená, že
můžeme za toto období roku rekapitulovat činnost Turistického centra, kde jsme měli sice pomalý,
ale o to intenzivní rozjezd, kdy jsme plánovali různé
akce, výstavy a pronájmy svateb na celý rok dopředu.
Začátkem roku jsme vyhlásili fotografickou soutěž
s názvem Světlo a stín v přírodě, které se mohou
zúčastnit jak velcí, tak malí fotografové. Uzávěrka
soutěže je sice až koncem letních prázdnin, ale fotografovat mohou zájemci průběžně tak, aby mohli
pohodlně vybírat ty správné záběry, kterými se soutěže budou účastnit. Na Turistickém centru jsme měli
mít i několik plesů, které však byly z důvodu zimních
covidových opatření buď zrušeny, nebo přesunuty.

Jedním z těchto přesunutých plesů byl ples Základní školy, kde se místní deváťáci předvedli v úvodní
polonéze nacvičované pod vedením paní Krysové.
I když se ples z důvodu přesunu konal až v průběhu
května, účast rodičů a přátel školy byla hojná.
V květnu jsme na TC měli i závěrečný koncert
žáků ZUŠ Slovácko, kteří ukázali zejména svým rodičům, ale i široké veřejnosti, co všechno se v průběhu
školního roku zvládli naučit.

V rámci pořádání výstav jsme rok zahájili výstavou
s názvem: Putování historií Československé hračky.
Tady si návštěvníci mohli zavzpomínat na svá dětská
léta, kdy vystavované hračky patřili do období našeho
mládí našich rodičů a babiček. Viděli jsme od pane-
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nek po autíčka, kočárky, hrkávky, letadýlka a dalších
retro hračky, které se dnes již vidí jenom u sběratelů,
či na podobných výstavách.
Pro všechny milovníky rukodělných výrobků jsme
realizovali výstavu šustí s názvem Podmanivé kouzlo šustí, kde mezi vystavenými exponáty byl i pohyblivý betlém ze šustí, což je světová rarita. Kdo měl
zájem, mohl si v navazujícím workshopu vyzkoušet,
jak se se šustím pracuje a mohl si tak vyrobit malý

výrobek ze šustí. Kdo se workshopu zúčastnil, poznal,
že vytvářet panenky, kočárky a různé jiné předměty
s nepoddajného šustí není vůbec jednoduché.

červen 2022

Další výstavou, trošku větších rozměrů, byla výstava tzv. Patchworku. Tady mnohdy rozměrné ukázky
patchworku zabíraly celé stěny. K velkému dílu byl
ale i mnohdy menší, jako takový doplněk. Ve vitrínách pak byly vystaveny patchworkové prostírky.
Výstava byla prodejní, takže po skončení si jednotliví

Kultura
se svým bohatým programem, který je samozřejmě
přístupný nejenom studentům, ale všem, kteří mají
o tuto akci zájem. Turistické centrum poskytlo těmto
studentům prostory, ve kterých se konala převážná
část jejich programu.
Ve výčtu činností, které se odehrávaly na Turistickém centru samozřejmě nemůžeme zapomenout
i na Velikonoční jarmark, který se konal sice o něco
dříve, než byly velikonoce, nicméně bohatý program
dětí a hojná účast dala jasně najevo, že tento tip akcí
přitahuje veřejnost. Kromě tedy již známých lidových prodejců nám děti zpívaly, tančily, recitovaly
a hrály na hudební nástroje.
Od července pak můžeme ve výstavních prostorách shlédnout výstavu Břeclavského výtvarného
spolku Dyjaaart. A to obrazy od různých členů spolku, kde každý výtvarník má svůj osobní styl, jsou
takovým mixem, který jako celek, působí zajímavým
dojmem.
A co plánujeme na Turistickém centru dále? Máme
v plánu mnoho aktivit. Výstavy, setkání, Vánoční
jarmark... Uvidíme co všechno se nám podaří realizovat. Sledujte nás na internetových stránkách obce
www.velehrwad.cz, případně na našich facebookových stránkách Turistického centra a budete první,
kteří se o těchto aktivitách dozví.
Tomáš Horváth

zájemci vyrobená díla měli možnost odkoupit a vzít
k užívání domů.
V průběhu května jsme odstartovali výstavu umělecké rytiny prací žáků a absolventů oboru uměleckořemeslné zpracování kovů SŠ-COPT Uherský
Brod. Mnohdy až titěrné vzory byly jak na nožích,
zbraních, ale i pouzdrech apod. Na vernisáž, která
byla zahájením této výstavy, přijeli jak vyučující

pedagogové, tak studenti, kteří se podíleli na vzniku
jednotlivých prací.
Když mluvíme o studentech, tak v průběhu května
se na Velehradě konal již tradičně pořádaný tzv.
Studentský Velehrad, kde studenti jak středních,
ale zejména vysokých škol, přijedou na Velehrad
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DZP Velehrad - Vincentinum
– 1. pol. 2022

P

rvní měsíce letošního roku byly v našem zařízení ve znamení doznívající vlny covidového
onemocnění, kdy jsme byli ještě omezeni ve společenském a někdy i rodinném kontaktu. Aniž je to
na první pohled zřejmé, každá sociální izolace na člověka nepříznivě dopadá, ochuzuje, může vzbuzovat
obavy. V našem zařízení jsme byli nuceni pozastavit
některé aktivity, ale nyní, co jsme se nadechli, snažíme se navázat na předchozí plány. Více se setkáváme
společně v prostředí domova a jeho okolí, pod pergolou, s klienty organizujeme společně různé aktivity.
Před Velkým pátkem jsme se zúčastnili společně
se studenty Stojanova gymnázia a dalších obyvatel
Velehradu křížové cesty.
Větší setkání bylo při stavění májky na začátku
května, kdy měli naši klienti možnost setkat se s přá-
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teli z DZP Buchlovské a z Chráněného bydlení
z Nedakonic a popovídat si spolu, zazpívat, opéct
špekáčky. Podobně zase naše klienty pozvali ze zařízení na Buchlovské, a tak se více navštěvujeme.
A protože nám počasí přálo, sešli jsme se na i konci
května u kácení Máje a v červnu nám na prostranství
před zařízením zahrál a zazpíval skvělý hudebník
pan Jiří Kura.
V rámci různorodého využívání volného času naši
klienti navštěvují v DZP Buchlovská rehabilitační
a relaxační cvičení, a naopak jejich klienti chodí tvořit
výrobky z keramiky.
Vybavili a obnovili jsme místnost pro snoezelen,
kde klienti rádi tráví čas klidu, pohody při hudbě,
se světelnými efekty, v příjemně provoněném prostředí.
Konečně můžeme jezdit na výlety do blízkého
i vzdáleného okolí, dva klienti navštívili poutní místo
Hostýn, další zase Hospůdku na Haldě, Kemp Salaš,
Archeoskanzen na Modré.
Klienti se velmi těší na Setkání vozíčkářů s programem pro ně, kdy se setkají se známými organizátory a dobrovolníky, kteří se jim několik dnů věnují.
Mohou se tak zúčastnit koncertu i hlavní pouti
a bohoslužby.
Odborný přístup k péči o klienty jsme rozšířili
o navázání spolupráce s odbornicí na augmentativní a alternativní komunikaci s paní Mgr. Adélou
Kohelovou. Tak umožňujeme klientům s problémy
v komunikaci, aby mohli vyjádřit svůj názor, přání,
potřeby jiným, pro ně i pro ostatní, srozumitelným
způsobem. Těšíme se z okamžiků, kdy jedna klientka
pracuje sama s tabletem, dokáže jej zapnout, spustit
komunikační program a s pracovníky oddělení komunikuje prostřednictvím tohoto zařízení. Sděluje svá
přání, co by si dala na jídlo, pití, kam chce vyrazit
na procházku, dojmy z návštěvy doma, z lázní apod.
3. května 2022 proběhl Kulatý stůl zaměřený
na zhodnocení průběhu transformace obou domovů
na Velehradě, a to za účasti odborné konzultantky
pro proces transformace DZP Buchlovské. Kromě
pracovníků obou zařízení se zúčastnili také zástupci
farnosti Velehrad, Obce a Základní školy ve Velehradě. Každý pohled a názor na průběh procesu
transformace zařízení je inspirující, zprostředkovává
ucelenější obraz na problematiku procesu změny
směrem ke komunitnímu typu služeb.
Po covidové přestávce se rozbíhá opět spolupráce s SGV zaměřená na dobrovolnictví. Studenti
nám pomohli v rámci pracovní brigády s úklidem
a zkrášlením prostor kolem zařízení a také jedno
odpoledne věnovali našim klientům při procházce
po okolí Velehradu.
Bc. Renata Chudíková

Sociální služby
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DZP Velehrad - Buchlovská

S

ohledem na současnou válku na Ukrajině, jejíž
oběti můžeme potkávat osobně také na Velehradě, by radostné prožívání uživatelů za „zdmi“ domova vypadalo, jako by uživatelé žili ve svém vlastním
světě a o dění mimo domov nevěděli vůbec nic, nezajímali se o to. To by byl ovšem velký omyl. Začlenění
uživatelů do společnosti a společenského dění výstižně ilustruje skutečnost, že uživatelé vědí, co se děje,
sledují současnou situaci a vyjadřují se k ní.
S ohledem na tyto události se jeví možnost prožívání všedních, obyčejných dnů jako velký dar. Život
v domově běží poklidným tempem den po dni.
Ještě v únoru a v březnu jsme řešili a prožívali
„covidová“ opatření, ale duben a následující měsíce už
jsme si mohli společně s celou společností „vydechnout“ a „nasát“ čistý jarní vzduch. S příchodem teplých dnů a se zrušením „covidových“ opatření jsme
začali opět plánovat a realizovat výlety do blízkého
i vzdáleného okolí. Zúčastnili jsme se spolu se studenty Stojanova gymnázia na Velehradě Křížové cesty
po obci. Se studenty gymnázia jsme spolupracovali
i na dalších akcí – sociální pracovnice Buchlovské
i Vincentina jedno jarní dopoledne přišly představit
oba domovy a dát studentům pár užitečných rad pro
jejich dobrovolnickou práci v obou domovech. Hned
odpoledne mohli studenti dopolední setkání zúročit.
Doprovodili uživatele na procházce, kterou zpestřili
také zpěvem a hrou na kytaru. O pár dní později
se studenti zapojili na obou domovech také do úklidu
a zahradních prací v rámci jarní brigády.
Uspořádali jsme si v zahradě domova stavění máje
s opékáním špekáčků a stejně tak jsme oslavili i jeho
kácení.
Dozrály třešně, a to byla výborná příležitost uspořádat tradiční „Třešňobraní“. Úroda ještě stále dozrává, ale už jsme ochutnali první sklizeň.
Také jsme pořádali taneční odpoledne s živou hudbou. S chutí jsme si zatančili a znovu si uvědomili,
jak nám ty dva roky s „covidem“ právě taková akce
chyběla. S o to větším elánem jsme si tuto akci užili.
K tanci, zpěvu a poslechu zahrál pan Jiří Kura a my
doufáme, že si takovou vydařenou akci zopakujeme.
Navázali jsme spolupráci s „příbuzným“ domovem
- s Vincentinem. Uživatelé od nás dochází do jejich
keramické dílny, aby se věnovali tvůrčí činnosti, která
je baví, přináší radost a hrdost na hotové výrobky.
Uživatelé z Vincentina zase chodí na Buchlovskou
na skupinové cvičení. Vzájemně se zveme na kulturně-společenské akce, které se v domovech konají.
Setkáváme se na bohoslužbách v bazilice a dalších
akcích, které se uživatelů obou domovů týkají.
Významnou společnou akcí bylo rozhodně pořádání „Kulatého stolu“ na začátku května, kdy zástupci
obou domovů a veřejnosti, s účastí pana starosty,

paní ředitelky ZŠ a pana faráře společně diskutovali
na téma „Transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením na Buchlovské a na Vincentinu“.
Po tolika letech samostatné existence obou domovů se vzájemné vztahy pozvolna upevňují a utužují,
teprve se rozvíjí a my doufáme, že pro oba domovy
budou vzájemné vztahy přínosné, obohacující.
V tuto chvíli se připravujeme na slavnostní Dny
dobré vůle a celonárodní pouť.
Vážení spoluobčané, jako vaši sousedé, tak jako
většina lidí v současné době, přejeme dny plné radosti a pokoje VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE.
Mgr. Ivana Chrástková Blahová
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Zpráva o dění v TJ Velehrad
za první pololetí roku 2022

uplynulém období se celá naše organizace, díky
ústupu Covid 19, mohla vrátit do normálního
režimu své sportovní činnosti v plném rozsahu.
Všechny oddíly pracovaly dle svých plánů. Oddíly,
které působí v jednotlivých soutěžích zahájily svoji
činnost v plném rozsahu. Oddíl šachů pod vedením Pavla Pleváka, se kromě své soutěže, zapojil
do republikového turnaje na základě pozvání organizátorů této akce. Oddíl stolního tenisu pokračoval
v rozehraném ročníku s dvěmi mužstvy. Podrobnější informace podá, jako už tradičně, Lukáš Vaněk
v samostatném článku.
Oddíly, které nepůsobí v žádné soutěži, pokračovaly v rámci svých pravidelných aktivit. Oddíl cvičení
rodičů s dětmi, pod vedením manželů Menšíkových,
úspěšně spolupracuje s celou řadou zájemců o tento
způsob sportovní aktivity. Dále pak pokračoval ve své
činnosti taktéž oddíl basketbalu, nohejbalu a volejbalu.
Oddíl kopané je jak do počtu členů, tak co se týče
nákladovosti, největším oddílem působící v naší TJ
Velehrad. Oddíly mužů i žáků zahájily svou soutěž
v polovině dubna. Na adresu mužů je nutno říci,
že podzimní část okresní soutěže, byla úspěšnější
než jarní. V základní části bohužel všechny zápasy
prohráli. Částečně se výkony zlepšily v nástavbové
části, kdy porazili Jalubí na jejich hřišti a pak doma
i mužstvo Traplic. Po těchto výsledcích ukončí sezonu na šestém místě tabulky. Výsledky mužstva jsou
částečně ovlivněny generační výměnou, ale i různými absencemi způsobenými zraněním jednotlivých
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hráčů. Věříme, že v následující sezóně budou výsledky našeho prvního mužstva pod vedením trenéra
Zdenka Sonntaga ještě o něco lepší. Touto cestou
chceme poděkovat, jak trenérovi, tak i lidem, kteří
zabezpečují chod celého oddílu a kteří udržují celý
objekt kabin na fotbalovém hřišti v perfektním stavu
a dále i hrací plochu, která je na velmi dobré úrovni.
V průběhu příprav na jarní část fotbalové sezony bylo
provedeno vysekání náletových dřevin a následná
ekologická likvidace. Na všech těchto pracích se podílejí manželé Korvasovi, p. Malina, p. Březina Bohumil
a další. Všem patří upřímné poděkování za jejich
práci a věříme, že vytrvají a budou nás i nadále podporovat.
Dále bych rád vzpomněl i naše naděje. Mám
na mysli naše žákovské mužstvo, které působí v rámci
okresní fotbalové soutěže pod vedením pana Josefa
Krupy. V současné době odehráli poslední utkání
a po prázdninách začnou nový ročník 2022/23.
Jsem velmi rád, že se daří pokračovat v činnosti
fotbalové přípravky pod vedením Kamila Březiny.
Ze strany vedení TJ Velehrad zajistíme veškerou
materiální podporu, aby naše nejmenší fotbalové
naděje byly připravovány co nejlépe.
Závěrem chci poděkovat vedení naší obce za finanční podporu činnosti celé naší tělovýchovné jednoty.
Díky této podpoře můžeme pokračovat ve sportovní
činnosti a rozvíjení pohybových aktivit.
Za výbor TJ Velehrad Jiří Nevařil,
předseda TJ

Sport

červen 2022

Stolní tenis 2021/2022

P

o dvou letech se zdá,
že se opět navracíme
do starých kolejí. I díky
tomu máme za sebou další
strastiplnou sezónu, kterou
jsme konečně byli schopni
dohrát bez přerušení. Tak
se pojďme ohlédnout za našimi výsledky.
Stejně jako v předchozích letech se Velehrad
do soutěží aktivně zapojil se dvěma družstvy. První
družstvo Velehrad „A“, pod vedením Lukáše Vaňka,
nastupuje do 1. třídy regionálního přeboru. I kvůli
probíhajícím opatřením, karanténám a zraněním,
jsme bohužel tuto sezónu zakončili na sestupujících
příčkách. Druhé družstvo Velehrad „B“, pod vedením
Lubomíra Švece, naopak zakončilo sezónu úspěšně
a postoupilo z 3. třídy regionálního přeboru.
Za zmínku rozhodně stojí i individuální výkony jednotlivců. Helena Hrabcová zakončila sezónu
v nejvyšší regionální třídě (1. třída) se 7. nejvyšší
úspěšností, ze 100 hráčů. Helena reprezentuje obec
Velehrad ve stolním tenise také za jejími hranicemi.
Jako hostující hráčka nastupuje v Hluku do 2. ligy
žen, v této soutěži patřila mezi 10 nejlepších hráček.
Družstvo Velehrad „B“ zase k postupu dotáhli hráči

Lubomír Švec (1. v úspěšnosti – 2 prohry ze 44 zápasů), Miroslav Kozina (3. v úspěšnosti).
Mezi další úspěchy letošní sezóny patří účast čtyř
hráčů obce Velehrad na turnaji jednotlivců okresu
Uherské Hradiště. Na tomto turnaji všichni 4 hráči
postoupili ze základní skupiny a 3 hráči vybojovali
nominaci na krajský přebor. Krajského přeboru se nakonec zúčastnili dva hráči a to Ivo Lysoněk a Lukáš Vaněk.
V oddíle dlouhodobě působí kroužek žáků, který
aktuálně navštěvuje 6 žáků.
Na začátku školního roku proběhne nábor nových
žáků, ideálně formou turnaje ve spolupráci se ZŠ
Velehrad. Žáci mají pravidelně turnaje (vánoční, velikonoční, závěrečný). Žáci mají také možnost účastnit
se krajských bodovacích turnajů, které probíhají cca
jednou měsíčně.
Pevně věřím, že se nám v příští sezoně opět podaří
navrátit do nejvyšší regionální třídy. Dalším cílem pro
příští sezónu je založení nového družstva Velehrad
„C“ pro aktivní začlenění nových hráčů. V průběhu
měsíce září nás po dvou letech opět čeká turnaj
v partnerské obci Terchová. Plánujeme také větší
propojení s občany obce Velehrad formou turnaje pro
veřejnost.
Lukáš Vaněk
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Velehradští hasiči

S

bor dobrovolných hasičů působí ve Velehradě již řadu let. Během té doby se jistě stal jeho
nepostradatelnou součástí a zdejší občané ho vnímají
již jako samozřejmost. V letošním roce proto došlo
k výstavbě nové hasičské zbrojnice, která má zajistit ještě výkonnější působení našeho naší jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Po celou dobu výstavby
se představitelé zásahové jednotky Stanislav Jurák
a Petr Pelikán zúčastňovali kontrolních dnů. Ani zbytek hasičů nezahálel, a i přesto, že mají provizorní
zázemí v družstvu na Modré, probíhá neustále odborná příprava, jež zahrnuje například kondiční jízdy či
pravidelnou kontrolu technického vybavení zásahové
jednotky.
V závěru zimy se velehradští hasiči zapojili
i do humanitární sbírky pro válkou zmítanou Ukrajinu, a to v podobě zásilky léků, dezinfekčních prostředků, dek a dalších potřebných věcí. V průběhu
dubna se podíleli na vyklizení části obecních prostor
z Vincentina a z Kopretiny, kdy nábytek a různé další
vybavení stěhovali do nově upraveného objektu pro
potřebné na Stojanově.

Jak je již zvykem postarali se také o jarní sběr
železa v domácnostech zdejších občanů a zajistili
dovoz májky z lesa do centra Velehradu. Ve spolupráci s obcí Velehrad poté uspořádali slavnost stavění
máje, při které nejen pozvedli velehradskou májku
k oblakům, ale postarali se i o čarodějnické pohoštění
návštěvníků a o bezpečnost celé akce.
Na konci května se sbor dobrovolných hasičů
Velehrad zúčastnil oslavy 100. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů na Modré, jehož součástí byly
i hasičské okrskové závody, kde se naše jednotka
umístila na čtvrtém místě.
Nyní se jednotka sboru dobrovolných hasičů
Velehrad pomalu připravuje na kolaudaci, převzetí
a nastěhování se do nové hasičské zbrojnice, kde
bude i nadále působit pro blaho všech velehradských
spoluobčanů.
Všem přejeme krásné léto s co nejnižším počtem
nepříjemných a nebezpečných událostí.

Velehradští hasiči - červen 2021
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Za Sbor dobrovolných hasičů Velehrad
Petr Pelikán, velitel jednotky

Spolky

červen 2022

P

Nová hasičská zbrojnice

ři stavbě hasičské zbrojnice postupně docházelo k souvisejícím úpravám a potřebám v podobě
nové opěrné zídky, větší plochy předláždění chodníku, dostavba zídky za věží a dalších převážně
stavebně technologických doplňků. Zastupitelstvo
obce projednalo dodatek ke smlouvě, který znamenal

navýšení ceny o zhruba 722 tisíc korun. Celková cena
výstavby je 14 211 298 korun. Obec získala dotace ve výši 5 milionů korun. Stavba byla v termínu
dokončena. Slavnostní otevření a prohlídka pro veřejnost je plánovaná na měsíc září.
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POZVÁNÍ NA LETNÍ AKCE
(NEJEN) DO SKANZENU MODRÁ

24

červen 2022

Letem světem skautským světem

P

rvní květnovou sobotu se sešly všechny družiny
skautů z oddílů Modrá u tamní Hráze. Cílem byla
nová hra Skamo (skaut-modrá), při které se plnily
tradiční i roztodivné úkoly. Aby se měli všichni šanci
poznat navzájem, vylosovalo se složení družin na
místě a propojili se tak třeba malí bejamínci se staršími skautkami a vedoucími z jiné družiny. Trasa vedla
kolem Hráze. Po jejím absolvování přinesla každá

družina jeden díl skautské lilie vyrobené ze dřeva.
Společně ji složili a bude zdobit nově opravenou
klubovnu Prádelka. Začínalo se a putovalo v řádném
dešti, ale všichni to zvládli s heslem: skaut je nepromokavý. O to víc na konci všichni ocenili zahřátí
u společného ohně. Zkrátka prima skautská akce pro
celý oddíl.
Aleš Mergental

POZVÁNÍ NA LETNÍ AKCE
6. 7.
10. 7.
5. – 8. 8.
12. 8.
12. – 14. 8.

Kočovné divadlo – pohádka pro děti – Archeoskanzen Modrá
Přednáška Petra Hudce – Velehradský unionismus – Jezuitská kaple
Letní kino – Kemp Velehrad
Folk-folklórní večer – Archeoskanzen Modrá
Veligrad – historický festival – Archeoskanzen Modrá

12. 8.

Konference – 800 let od úmrtí zakladatele velehradského kláštera Vladislava Jindřicha

14. 8.

Divadlo „O Smolíčkovi“ – ambit před bazilikou

15. 8.

Pouť Matice velehradské

27. 8.

Hudební festival Šroubek – prostor před bazilikou

27. 8.

Pěší hvězdicová pouť

27. 8.

Den medu a medoviny – Archeoskanzen Modrá

3. 9.

Velehradské hody

4. 9.

Cyklus varhanních koncertů - bazilika

17. 9.

Modřanské vinobraní – 25. ročník - Obec Modrá

18. 9.

Cyklus varhanních koncertů - bazilika

24. 9.

Rybářovy žně – ochutnávka rybích specialit – Živá voda Modrá

23. 10.

Cyklus varhanních koncertů - bazilika

25

Spolky
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Den dětí - Den jako z pohádky

26

S čerty nejsou žerty

S čerty nejsou žerty

O pejskovi a kočičce

Princezna ze mlejna

Krakonošská pohádka

Krakonošská pohádka

Radost dětí nebrala konce

Radost dětí nebrala konce

červen 2022

Ze života obce
Přátelé folklóru při OÚ Velehrad

zvou všechny příznivce krásných krojů, veselé muziky a písničky na již

TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM
které se uskuteční v naší obci 3. 9. 2022
S ra z u Tu r i s t i c k é h o c e n t ra ve 13 : 3 0 h o d i n .

Hraje dechová hudba Straňanka a cimbálová muzika Sudovjan.
HODOVÁ ZÁBAVA bude v Turistickém centru Velehrad.

27

Ze života obce
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Předání ceny města Olomouce akademickému sochaři O. Olivovi

Den země - sběr odpadků

Běžecké závody - Bež do háje

Běžecké závody - Bež do háje

Běžecké závody - Bež do háje

Běžecké závody - Bež do háje

Hájenka - ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

Uprchlíci z Ukrajiny bydlící na Mariánu

28

červen 2022

Ze života obce

Včely na zahradě u řádových sester

Opravený altán u rybníku v Kotli

Stavění máje

Stavění máje

Stavění máje

Stavění máje

Stavění máje

Stavění máje
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Z obecní matriky
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Letní kino v Kempu Velehrad
promítá Petr Buňata
pátek 5. 8.

Vyšehrad: Fylm
sobota 6. 8.

Betlémské světlo
pondělí 8. 8.

Mimořádná událost
začátky 20:30
Změna programu vyhrazena. Upřesníme na plakátu.

Narození
24.12.
12. 1.
19. 1.
31. 3.

2022
2022
2022
2022

Brhlík Jaroslav, čp. 258
Lužová Meda, čp. 214
Častulíková Elena, čp. 166
Jakubková Tereza, čp. 208

3. 5. 2022
31. 5. 2022

Oliva Albert, čp. 345
Daňková Nina, čp. 261

Úmrtí
15. 12.
26.12.
21. 1.
3. 2.
7. 2.
13. 3.
18. 3.
5. 4.

2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Halíčková Alena, 54 let, CHB
Ševčík Petr, 57 let, DZP
Jakešová Marie, 77 let
P. Směšný Bohuslav, 81 let
Malá Josefa, 91 let
Duda Jaroslav, 80 let
Němečková Jaroslava, 78 let
Benešová Alena, 77 let, DZP

8.
3.
4.
7.

4.
6.
6.
6.

2022
2022
2022
2022

P. Ovčáčík Vlastimil, 92 let
S. Valášková Anna, 90 let, ŘS
Koubek Miroslav, 58 let, DZP
Svěráková Libuše, 72 let, DZP

Počet obyvatel k 30. 6. 2022 je 1121. Od 1.1. do 30. 6. přihlášeno k trvalému pobytu 21 občanů, odhlášeno
24 občanů.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vyšlo 30. června 2022, 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, Adéla Burešová, Barbora Kovaříková, archiv OÚ• K vydání připravilo: Studio 5 • Tisk: Hudec Print
Velehradský zpravodaj najdete i na stránkách www.velehrad.cz. Uzávěrka příštího čísla 5. 12. 2022. N e p r o d e j n é
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Z obecní matriky

červen 2022

„Vítání občánků“
2. 4. 2022

Meda Lužová
nar. 12. 1. 2022, Velehrad 214

Jaroslav Brhlík
nar. 24. 12. 2021, Velehrad 258

Jiří Kubernát
nar. 24. 10. 2021, Modrá 115

Cyril Maděra
nar. 12. 10. 2021, Velehrad 146

Elena Častulíková
nar. 19. 1. 2022, Velehrad 166

Tereza Kristová
nar. 9. 1. 2022, Modrá 238

David Plucar
nar. 25. 9. 2021, Modrá 136
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Velehradské slavnosti připomenou 100. výročí založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy
na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana (v roce 1923).

19.30 | VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20.00 na ČT 2 a Českém rozhlase Brno a Zlín.
Dny lidí dobré vůle se uskuteční za finanční podpory obce Velehrad, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE – VELEHRAD 2022
Pondělí 4. července
7.00 | Mše svatá

Účinkující:
B Jiří Pavlica s Hradišťanem
B Adam Plachetka
B Anna K.
B ukrajinská zpěvačka Lilii Makovka Ostapčuk s manželem Olexijem
B Jiří Pospíchal a Slovácký komorní orchestr
B členové Filharmonie Bohuslava Martinů(4M6) ,191/-6; Stanislav Vavřínek
kde: nádvoří před bazilikou

10.00 | Mše svatá

21.00–23.00 | Adorace v Bazilice

10.00–23.00 | Prezentace Charita Prostějov
G:*M93)H3+-+104)C:3K3)+M09),897,W;1G6)*M,3)=O97*3V341-6;VA 8-,1/<3-9)513@379K43V
G57P67:;=@97*1;:1=4):;6M,K9-3A 8-,1/<<;3);:1,-U3<6-*7=@41:7=);84)+3<

23.00 | Mše svatá

10.00–23.00 | Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc – „Cesta stoletím Charity“
G8T1875M63)
4-;7, A)47P-6M0)91;@=- :=L16:;1;<+176K46M87,7*W;27, 89=6M+0,73<5-6;V) 01:;791+3O+0
5);-91K4V)P87 :7<U):67:;89-A-6;<2M+M0)91;<2)3757,-96M:;)*146M) 39-);1=6M16:;1;<+1875K0)2M+M9<3<
+M93=-
GH$39)216)
C+-:;):;74-;M5)3;<K46W5<:M/9),7=);;L5);-5<;98-6M) 8757+1$39)216W) <89+04M3V5
z $39)216@ T-,-=NM5 579)=:3L 0)91;@ :- 6) $39)216W )6/)P<2M ,47<07,7*W ) 897;7 *<,-5- ;7;7 ;L5)
)3+-6;7=);= :)57:;);6LUK:;1

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

10.00–18.00 | Aktivity pro životní prostředí
11.00–19.00 | Tradiční zastávka u svatého Kristýna
G:3=W4K3K=)A 97,166L89)PM96@).L)8-A 7N7=)G7:=WP<2M+M;7U-6KA59A416),91)74,A 1=61+G =@613)2M+M *-A4-837=L 897,<3;@ 7, :874-U67:;1 %I ) :874 : r.o. a z !-:;)<9)+- ) 81AA-91- $ 91:;O6)
z 4757<+- G 89-A-6;)+- ) 897,-2 5-N6M+0 =M6 7, 9+1*1:3<8:3L07 AK5-+3L07 =M6) 975WTMP G :7<;WP-
a 897/9)5897,W;16-2-6: U):781:-5-A*-,)G)3;1=1;@897,W;1:-"J:=)6)7:3)A 975WTMP-6) ;L5)
H76K5,K=K4-:C: 16;-9)3;1=6M557,-4-53K+-6M:;975VG7*4M*-6L5)47=K6M6) 7*41U-2) )19*9<:0
G:87<:;)AK*)=@: -4-3;91+3O51=4KU3@) ,)4NM8T-3=)8-6M
13.00–20.00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
14.00–16.00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech
pořádá: Orel
14.30–22.30 | Mladí fandí Velehradu
GODZONE worship F =-U-9 P-06K6M F %! G 972-3;  %)4)N:3L 47*7<3@ G 3)8-4)  &!
G 3)8-4)G*<*67=K:07>#G"47=-6:37U-:3L:874-U-6:;=M""G )=74";9-P7
G 6E<-6+-93) "=W;4)6) )N37=K G <*7 )<5 :- :3<8167< 5897=- '7<9:-4. G parkourové workshopy
a soutěže

15.00 - 18.00 | Velehrad rodinám
7,874-,6M897/9)589797,16@G09@) :7<;WP-G*)47637=O57,-416/G.7;7/9)D+3K:7<;WP897,W;1)6-*%-4-09),
A)+0@+-68704-,-5,W;M16.795)+-) 9-/1:;9)+-:7<;WPM+M+08T-,-56) >>>=-4-09),-<,6@41,1,7*9-=<4-
G :-516KT89797,1U-GSPIEVANKOVO

17.00 SPIEVANKOVO - vystoupení Michaely Trokanové a Richarda Čanaky

8.00–10.00 | Tradiční zastávka u svatého Kristýna
G:3=W4K3K=)A 97,166L89)PM96@).L)8-A 7N7=)G7:=WP<2M+M;7U-6KA59A416),91)74,A 1=61+G=@613)2M+M*-A4-837=L897,<3;@7, :874-U67:;1%I) :874: r.o. a z !-:;)<9)+-) 81AA-91-$ 91:;O6)A 4757<+-
G89-A-6;)+-) 897,-25-N6M+0=M67, 9+1*1:3<8:3L07AK5-+3L07=M6)975WTMPG:7<;WP-) 897/9)5897,W;1
6-2-6: U):781:-5-A*-,)G7*4M*-6L5)47=K6M6) 7*41U-2) )19*9<:0
8.00–12.00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
8.00–13.00 | Prezentace Charita Prostějov
G:*M93)H3+-+104)C:3K3)+M09),897,W;1G6)*M,3)=O97*3V341-6;VA 8-,1/<3-9)513@379K43VG57P67:;
=@97*1;:1=4):;6M,K9-3A 8-,1/<<;3);:1,-U3<6-*7=@41:7=);84)+3<
8.00–13.00 | Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc – „Cesta stoletím Charity“
G8T1875M63)
4-;7, A)47P-6M0)91;@=- :=L16:;1;<+176K46M87,7*W;27, 89=6M+0,73<5-6;V) 01:;791+3O+0
5);-91K4V)P87 :7<U):67:;89-A-6;<2M+M0)91;<2)3757,-96M:;)*146M) 39-);1=6M16:;1;<+1875K0)2M+M9<3<+M93=-
G H$39)216)
C  +-:;) :;74-;M5 )3;<K46W 5<:M /9),7=); ;L5);-5 <;98-6M ) 8757+1 $39)216W ) <89+04M3V5
z $39)216@ T-,-=NM5579)=:3L0)91;@:-6) $39)216W)6/)P<2M,47<07,7*W) 897;7*<,-5-;7;7;L5))3+-6;7=);
v :)57:;);6LUK:;1
9.40 | Modlitba růžence v bazilice

10.30 | Slavnostní poutní mše svatá

4)=6M+-4-*9)6;-5*<,-3)9,16K4Michael Czerny97,K3A 96)) 2-,-6A 6-2*41PNM+0:874<89)+7=6M3V8)8-P-
9)6;1N3)
<,-*6M,7897=7,A)21:;M,-+07=K0<,*)= 87U;<++)
0<,-*6M3V3;-TM8T12-,7<A-=N-+09-/176V6)NM=4):;1
(=-5-=N-+06@39727=)6L57P6K9-/1:;9)+->>>=-4-09),-<
76+-4-*9<2MU-N;M) 579)=N;M*1:3<87=L
"4)=67:;6M87<;6M5N-2-8T-6KN-6)Q-:37<;-4-=1AM) Q-:3O597A04):-5=723)
TM4-P1;7:;3- :=K;7:;1:5MT-6M2-= *)A141+-1 na 6K,=7TM

17.00 | Pouťové rozloučení s cimbálovou muzikou Velehrad u fontány ve vstupu do poutního areálu.

Neděle 10. července MALÁ POUŤ

Výstavy ve Stojanově gymnáziu
B%-961:KPH7897=KA-6MU47=W3)= 6-57+1C
B%-961:KPH-:;7<,=7<*9);TMC
B%-961:KPH(-5W5147=)6K-PMN-5C
B%-961:KPH%WA-R:3K,<+07=6M:4<P*)) %WA-R:3K,<+07=-6:3K8LU-CFH 9V=7,+-4-8NM51U):@C

18.30 | Modlitba za vlast – ve spolupráci s Armádou ČR

GENERÁLNÍ PARTNER:

N-:=);L*<,7<= 7*=@34L5U):-





)





Zveme všechny krojované!
Přihláška, organizační pokyny a parkovací karty pro krojované k dispozici na www.velehrad.eu
%M+-16.7
<<<,'74589;+2+.7'*)>B<<<;+2+.7'*/4,5)>B<<<;+2+.7'*)>B<<<;+2+.7'*+:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNER:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

SUBPARTNER:

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Změna programu vyhrazena.

15.00 | Řeckokatolická liturgie (bazilika)
4)=6M+-4-*9)6;548'*/82';:Q15)87N;74:3O-?)9+0)=Q!
"=);7<41;<9/11,7897=7,M:*79A%-43O+0M47=1+87,=-,-6M58)6)<U1;-4-<*7N-S-0K63)

16.00| Hudební odpoledne TV Šlágr – Písnička pro „tatíčka Stojana“
9)6;)$0-9GJ4K/934<+1GJ70)23)G7;O4G%4):;)<,9137=KG%-97613)S10K37=K

TITULÁRNÍ GENERÁLNÍ PARTNER:

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2022

Mše svaté v bazilice:
B  ?+2+(7:0+*:).5;4H867F;)+,'74589/
B ?2';4H)+2+(7'49675;/4)/F2$5;'7=I89;'+KHI5;'
B ?+2+(7:0H45;514OKHP+81G7+6:(2/1=

12.30 | Vystoupení dechových hudeb

15.00 | Mezinárodní setkání vozíčkářů
G  N-:=);K897A,9)=7;6W87:;1P-6L) 8WNM87<;6M3@= *)A141+G  "-;3K6M=7AMU3KTVF0<,-*6W,7897=KAM+15*K47=K5<A13) -6;4)






Úterý 5. července

PRODUKCE A ORGANIZACE:

ZDRAVOTNÍ A ASISTENČNÍ SLUŽBA:

