Sdělení zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil
jménem celého zastupitelstva obce Velehrad.
V uplynulém pololetí bylo většinou vše zaměřeno
na přípravu výstavby „Turistického centra-Společenského domu Velehrad“. Zastupitelstvo obce zadalo
zpracování projektu pro získání dotace v rámci ROP
- střední Morava. Intenzívní postup se vyplatil, neboť
13.března výbor Regionální rady regionu schválil
projekt ve výši 17,5 mil. Kč (72,9% nákladů). V měsíci
dubnu byla zahájena výstavba s termínem dokončení
do 31. 8. 2013. V současné době je rozpracován projekt
na dotaci ohledně vybavení interiéru Turistického
centra, a to v rámci Mikroregionu Buchlov. Tento
objekt včetně vybavení bude v provozu na podzim
příštího roku a bude sloužit nejen pro občany, ale i
pro návštěvníky a turisty.
TJ Sokol Velehrad připravuje realizaci sociálního
zázemí - šaten na místním hřišti. Je zpracován projekt pro výstavbu, čeká se na schválení dotace. Pokud
bude poskytnuta, obec se zavázala, že tento záměr
podpoří třetinou finančních prostředků.
Zastupitelstvo nechalo zpracovat projekční přípravu na rekonstrukci jedné ze dvou čerpacích stanic kanalizace u základní školy (druhá se nachází u
vinného sklepa Magna Moravia). Obě tyto ČS potřebují
generální opravu, protože jsou v provozu téměř 20 let.
Myslivecké sdružení Velehrad se chystá na výstavbu nové bažantnice a to u zahrádkářské kolonie. Tato
akce bude uskutečněna svépomocí. Obec přispěla
financemi na zakoupení pozemku pro tento záměr.
Z drobných investičních akcí bych dále uvedl oplocení dvora pod hasičskou zbrojnicí, kde budou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad, byla provedena další výsadba zeleně a obnova třešňových alejí,
zakoupena nová samochodná sekačka trávy, atd.
Drobných a každodenních aktivit je celá řada,
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o všech jste informováni pravidelně na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.
Z duchovních a kulturních akcí bych uvedl přípravu na letošní Dny lidí dobré vůle, koncertu a Národní
pouti, které proběhnou ve dnech 3. až 5. 7. 2012
s bohatým programem, na který jste srdečně zváni.
Informace najdete ve vývěsní skříňce, příp. na internetu - www.velehrad.eu.
Paralelně probíhá příprava na jubilejní rok 2013,
kdy oslavíme 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Do činnosti je zapojena řada institucí,
zejména Zlínský kraj. Všem, kteří se angažují, patří
velké poděkování.
Řada dalších kulturních a duchovních akcí proběhla dle kulturního kalendáře zpracovaného na celý
rok 2012.
Na závěr mi dovolte, vážení a milí spoluobčané,
abych Vám popřál za celé zastupitelstvo obce všechno
dobré, hodně zdraví a pohody. A jelikož se blíží čas
dovolených, tak příjemný odpočinek a nabytí nových
sil do dalšího období.
za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta

červenec 2012

Stavba Společenského domu Velehrad

Příprava pro odpočivadlo na cyklostezce Velehrad - Tupesy

Oplocení prostoru na kontejnery pro velkoobjemový odpad

Vánoční návštěva penzionu v Kunovicích
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Farnost Velehrad
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Areál roste do krásy
Milí přátelé,
velehraďané a příznivci Velehradu,
všichni asi s potěšením sledujeme, že se nám prostranství okolo baziliky proměňuje do nové krásy.
Poutní místo Velehrad prodělalo v uplynulých dvou
a půl letech zásadní změnu srovnatelnou svým rozsahem pouze se stavebními pracemi, které si ve velehradském klášteře vynutil rozsáhlý požár v roce 1781.
Tehdy byl středověký klášter zcela změněn v duchu
nastupujícího barokního slohu. Současná obnova po
stavební stránce v podstatě definitivně dokonala přerod zrušeného cisterciáckého kláštera (1784) v poutní
místo. Současně však došlo i ke zhodnocení celku
bývalého kláštera, který byl v roce 2008 prohlášen za
národní kulturní památku. Nejvýraznějším vyjádřením obojího je realizace výstavby „ohradní zdi s nikami“ při silnici procházející obcí Velehrad. Ta jednak
znovu vymezuje klášterní areál od okolí, zejména pak
hlučné cesty, současně je však také prvkem typickým
pro řadu poutních míst - ambitem určeným k meditaci
a setrvání. Stala se místem prezentace osmera soch,
které do roku 1990 stály na zdi směřující od silnice
k bazilice. Jednotlivé kaple budou časem ještě dozdobeny náboženskými motivy.
Zatímco plocha nádvoří před bazilikou byla vydlážděna tak, aby zde bylo možné realizovat setkání
početných poutníků, prostor podél baziliky bude
v souvislosti s výsadbou zeleně poskytovat možnost
odpočinku a stínu. Dozděním objevených hradebních

zdí je zde připomenuta středověká fortifikace kláštera
i vytvořena dlouhá lavice zvoucí ke spočinutí. Severovýchodně od baziliky je situován nový objekt hygienických zařízení s dostatečnou kapacitou. Naopak na
severozápadě naleznou návštěvníci poutního místa
multifunkční Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
s informačním centrem, výstavními prostory, cukrárnou a poutní prodejnou. Nečekané krásy se dočkal
park lemující klášterní budovy z vnější strany. Obnovena byla také budova fary tvořící součást klášterních
objektů.
Projekt Velehrad - centrum kulturního dialogu
západní a východní Evropy je nyní zhruba v poslední
třetině své realizační fáze.
V současnosti probíhají práce na rekonstrukci
kostelíku Cyrilka, kdy při demontáži vnitřní podlahy
byla objevena nepředpokládaná rozsáhlá příčná dutina
před presbytářem, která vznikla při povodních v roce
2002 a podněcovala tak zhoršování podmáčení celého objektu. Po odstranění dutiny včetně vyvolaného
statického zajištění a v návaznosti na další stavební
práce související s odvlhčením je kostelík vyschlý. Do
zvonařské dílny pana Manouška byl k opravě převezen
z věže zvon. V Cyrilce pokračují stavební a restaurátorské práce jak na vnějším plášti, tak i v interiéru kostela
uvnitř. Za připomenutí stojí i to, že 30. 5. po předchozím vyjmutí ostatků a opravě hrobu byly do téhož
hrobu u Cyrilky uloženy ostatky P. Jana Nepomuka
Soukopa, autora písně Ejhle, oltář.
V interiéru hlavní lodi baziliky pokračují restaurátorské práce v souladu s časovým harmonogramem.
Stejně tak i na varhanním stroji, který je v péči pracovníků kutnohorské varhanářské společnosti Organa a
na pozitivu, jehož renovace je téměř dokončena. Kvalitu prováděných prací hodnotí zástupci památkové
péče: „… tak precizní práci a oddanost řemeslu, jakou
předvedl pan Ivo Roháč, jsme již dlouho neviděli …“
Byla uzavřena smlouva na opravu vnějšího pláště
baziliky, která bude zahájena v nejbližších dnech. Znamená to, že nám okolo baziliky zvenku vyroste lešení.
Byly zahájeny práce na další etapě stavebních prací
pod bazilikou - v lapidáriu. Po nich bude následovat
realizace instalace stálé expozice „Velehrad na křižovatkách evropských dějin“, která bude mít své pokračování ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Těšíme se všichni na to, že areál bude sloužit místním i příchozím na Velehrad k plné spokojenosti. Prosíme tedy už teď všechny návštěvníky tohoto prostoru,
aby respektovali pokyny, které se objeví při vstupech
do areálu baziliky. Tím se nám podaří udržet krásu
tohoto místa dlouho neporušenou.
Přeji všem krásné prožití naší cyrilometodějské
pouti a děkuji i touto cestou všem těm, kteří nám
pomáhají s její přípravou a organizací.
P. Petr Přádka SJ, farář

4

Matice Velehradská

červenec 2012

Matice velehradská

- Fanclub poutního místa Velehrad

Vážení Velehraďané,
řada sportovních klubů má svůj „fanclub“ a rovněž
řada moravských potních míst má své „pevné jádro
fanoušků“ sdružujících se do Matic. Neomezují se na
povzbuzování, ale snaží se také přiložit ruku k dílu.
Rád bych vás nyní seznámil s činností Matice velehradské za uplynulý půlrok a rovněž představil její nabídku
v nadcházejících měsících:
Matice se podílela na vydání hned tří knižních
titulů.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník vydala
knihu Slyšte slovo a zpívejte píseň určenou zejména
mládeži. Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Ve druhé
části autor knihy prof. Petr Piťha v několika historických obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty.
Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný
úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“. Kniha
je bohatě ilustrována akad. malířkou Klárou Folvarskou. S velkým užitkem ji mohou číst i „nekosteloví
lidé“. Takto její smysl charakterizuje autor: „Knížka
by měla posloužit k tomu, aby se naše země probrala.
Je o mravnosti, vlasti, jazyku, povinnosti a o naději.“
Druhý vydavatelský počin od téhož autora je určen
mladším dětem. Nese název O svatém Cyrilu a svatém Metoději. Jednoduše formulované kratičké texty,
které však shrnují nejdůležitější fakta o životě a díle
sv. Cyrila a Metoděje, jsou doprovázeny mnoha obrázky. Knížka má charakter tzv. domalovánek, takže si
je dítě může samo vybarvovat podle své fantazie. Ke
každému textu jsou připojeny obrázky a úkoly, podle
kterých může dítě samo nebo s pomocí rodičů či pedagogů dále poznávat.
Konečně třetí knižní titul s názvem Zázračně
vytrysklý pramen se detailním způsobem věnuje velehradské sale terreně, kterou místní obyvatelé znají pod
názvem Zimní sál. Prostřednictvím bohaté fotodokumentace (F. Ingr) a textů (P. Hudec) je možné objevit
krásu jednoho z nejhodnotnějších moravských barokních sálů. Kniha vychází díky finančnímu příspěvku z Fondu kultury
Zlínského kraje. Všechny
uvedené knižní tituly je
možné si zakoupit v informačním centru Velehradského domu sv. Cyrila a
Metoděje.
Ve spolupráci s velehradskou farností bylo
možné v poutním areále
vztyčit poslední - dvacáté
- zastavení Poutní cesty
růžence, které dosud

čekalo na svoji instalaci s ohledem na nové architektonické ztvárnění potního areálu.
V letošním roce vybuduje Matice velehradská ve
spolupráci s Maticí svatoantonínskou novou etapu
Cyrilometodějské cesty Velehrad - Sv. Antonínek.
Své zhmotnění najde ve dvanácti zastaveních v podobě
dřevěných přístřešků s místopisnými, přírodovědnými a náboženskými informacemi. Bude vydán rovněž tištěný průvodce. Náklady na vybudování cesty
nám pomohou uhradit dárci. Poprvé budou poutníci
po nové cestě putovat 25. srpna. Radujeme se, že
se toto putování bude dít
s novým poutnickým křížem, který Matici daroval velehradský sochař
Otmar Oliva. Horní kovová část kříže je nesazena
na dřevěnou hůl. Spojení
ušlechtilého a prostého
materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným
křížem je sedmero stuh
(symbol plnosti) se jmény
sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se
„nedostalo“: Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa,
Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv
mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem
také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm
pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova:

V letních měsících pro vás Matice velehradská ve spolupráci s farností připravila:
•

•
•
•
•
•

•
•

4. července
16:00 - vernisáž výstavy Milovat dobro a odporovat zlu věnované
kardinálu Josefu Beranovi ve Velehradském domě sv. Cyrila a
Metoděje (VDCM)
17:00 - vernisáž výstavy ilustrací Kláry Folvarské - Roseové ke
knize Slyšte slovo a zpívejte píseň za účasti autora knihy (VDCM)
5. července
13:30 - přednáška prof. Jana Royta na téma Cyrilometodějská
ikonografie - VDCM
8. července
13:30 - přednáška PhDr. Jana Stříbrného na téma České martyrologium 20. století - VDCM
15. srpna - pouť Matice velehradské - 10:00 mše svatá v bazilice,
14:00 divadelní představení Kolotoč pohádek Teátru Vítě Marčíka juniora ve VDCM a následný program pro děti
25. srpna pěší pouť z Velehradu na sv. Antonínek; start po požehnání v bazilice v 15:00, nocleh v Ostrožské Lhotě a následující
den dokončení pouti výstupem na sv. Antonínek
26. srpna - slavnostní požehnání etapy Cyrilometodějské cesty
Velehrad - Sv. Antonínek v rámci Dožínkové pouti na Sv. Antonínku; 8:30 - požehnání v kostele v Ostr. Lhotě a následná pouť na
Sv. Antonínek, 10:30 mše svatá a následné požehnání poutního
zastavení
31. srpna - hudební festival Šroubek - od 19:00; Vladimír Merta a
Marcipán (Jiří Hodina a Helena Marková) - rajský dvůr na gymnáziu, v případě nepříznivého počasí VDCM, vstupné dobrovolné
27. - 30. září - pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn
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Matice Velehradská
„V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý
závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném
kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky:
JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ.“ Kříž má
tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice.
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Matice velehradská sídlí od letošního jara v nových
prostorech Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. Kontaktním místem Matice se stává nové informační centrum v tomto objektu. Více informací
naleznete na webu: www.maticevelehradska.cz
Petr Hudec

Vyobrazení soluňských bratří od A. Thořové

V

předchozích dvou zpravodajích jsme se věnovali obrazům ukrytým v „šeru podkruchtí“ velehradské baziliky. Nejinak tomu bude i tentokrát.
V rámci přípravy na jubileum 1100 let od narození
sv. Cyrila v roce 1927 nechala pražská pobočka spolku Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje namalovat obraz
soluňských bratří pro řeckokatolický kostel sv. Kříže
v Praze na Příkopech. Tento úkol byl svěřen pražské
malířce Anně Thořové, která obdržela toto zadání:
„Chtěli jsme míti obraz, jež by byl koncipován ve
slohu východním a symbolizoval nám myšlenku
Apoštolátu sv. C. a M., postaveného pod ochranu
bl. P. Marie. Též dali jsme se vésti snahou, aby
historicky byl výrazem pravdy.“ Thořová se tedy skutečně věnovala pečlivému studiu liturgického oděvu i
dalších detailů, takže ikonografické zobrazení světců
získalo ve své době uznání rovněž u pravoslavných
křesťanů (emigrantů).
Úspěch vytvořeného díla podnítil pořízení takřka
totožného obrazu pro Velehrad a to u příležitosti povýšení velehradského kostela na baziliku menší v roce
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1928. Ačkoliv zůstala základní kompozice zachována,
můžeme zde rozlišit četné rozdíly. Na obou obrazech
jsou soluňští bratři vyobrazeni v popředí v oděvech
charakteristických pro východní církev. Sv. Cyril je
oděn do černé mnišské kutny baziliánských mnichů
se škapulířem. V ruce drží pergamenem, na kterém
jsou napsány cyrilicí první verše Prologu Janova
evangelia (na pražském obraze je také hlaholská abeceda). Úryvek evangelia nebyl vybrán náhodně. Podle
staroslověnské legendy Život sv. Konstantina Cyrila
samotný Bůh zjevil sv. Konstantinovi písmena hlaholské abecedy. On pak začal s překladem právě Janova
evangelia, které bylo v evangeliáři východní církve
zařazeno na prvním místě. Na velehradském obraze
má Cyril na hlavě kápi, kdežto na pražském obraze
má hlavu zcela odkrytou. V levé ruce zde nato drží
ještě skříňku s ostatky sv. Klementa.
Sv. Metoděj je na obou obrazech zobrazen jako
východní patriarcha v charakteristickém oděvu. Pravou rukou žehná a v levé ruce drží na pražském
obraze dvojramenný kříž, na velehradském je to
biskupské žezlo. Na hlavě mu zde navíc spočívá
mitra východního typu. Hlavy obou světců obklopují
svatozáře, do nichž jsou v souladu s východní tradicí
vepsána jména slovanských apoštolů.
V pozadí obou pláten je situována ikona Panny
Marie. Na pražském obraze je ikona Bohorodičky
z roku 1453 darovaná papežem pro baziliánský klášter
v Mukačevě. Velehradský obraz byl aktualizován tím,
že zde Thořová namalovala velehradské palladium,
jehož autorem byl její učitel, ak. mal. Emanuel Dítě.
Zajímavá je rovněž skutečnost, že malířka nevycházela pouze z velehradského obrazu Matky Unie, nýbrž
(podle rámu) též z jeho původní - římské předlohy.
Výjev je v obou případech zasazen do chrámové
architektury. Nad hlavami světců se vznášejí andělé,
kteří jsou na pražském obraze alternováni dvěma
holubicemi a ve vrcholu žehnající rukou Boží.
Zájem, který obrazy ve své době vyvolaly, dokumentuje i žádost Společnosti pro křesťanské umění
z Mnichova ze 2. května 1930 o zapůjčení velehradského obrazu za účelem pořízení reprodukce. Jistě
jste poznali, že jsme ve zpravodaji publikovali reprodukci pražského obrazu. Přijďte si někdy „posvítit“
na ten velehradský obraz pod kůrem, jen co zmizí
lešení ...
Petr Hudec

Kultura a školství
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Stojanovo gymnázium

„P

obyt bych prodloužila aspoň o měsíc, konečně jsem využila cizí jazyk v praxi.“ Tento
a další kladné ohlasy zněly z úst žáků Stojanova
gymnázia, Velehrad po návratu z Hohenbergu, kde
vyvrcholil projekt dvou škol - Gymnázia v Dillenburgu a gymnázia Velehrad. Žáci spolu po dobu 3
měsíců komunikovali v prostředí eTwinningu a sbírali
materiály k projektu. Studovali nejrůznější společná
česko-německá témata z oblasti kultury a historie a
při setkání je pak prezentovali. Samozřejmě kromě
prohloubení znalostí z dějepisu a zeměpisu sloužilo
toto setkání také k procvičení komunikace v angličtině a němčině. Studenti obou škol se spolu spřátelili a
objevili, že vzájemné porozumění je možné.
Žáci Stojanova gymnázia měli v druhém pololetí
školního roku 2011/2012 ještě další možnost procvičit
si komunikaci v cizím jazyce, a to při dvou jarních
návštěvách Itálie. Nejdřív se v březnu vypravila
skupina deseti žáků v doprovodu učitelů na letecký
poznávací zájezd do Říma. Mimo návštěvu nejznámějších římských památek, Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Španělské schody a mnoho dalších,
patřilo mezi silné momenty slavení mše svaté v katakombách San Callisto. Nezapomenutelným zážitkem
byla pro mnohé účast na středeční audienci Svatého
otce na svatopetrském náměstí.
Podruhé navštívil věčné město školní pěvecký
sbor. Zpěváky čekaly během celého italského turné
čtyři koncerty. Nejdůležitější vystoupení se konalo
v bazilice sv. Marka na Benátském náměstí v samotném středu Říma, za účasti papežského nuncia Giovanniho Copy a velvyslance ČR při svatém stolci ve
Vatikáně JUDr. Vošalíka. Následovaly koncerty ve
farnosti sv. Ilaria v Římě, v bazilice sv. Geminiana
v Modeně a v Sassuolu. „Pro mě byla největším zážitkem možnost návštěvy Redemptoris Mater - papežovy
osobní kaple, do které se jen tak někdo nedostane.
Samotná představa, že Svatý otec má své komnaty
pár metrů od nás.“ podělila se o svůj největší zážitek
z turné prvačka Mariana Švecová.
Mimo zahraniční výjezdy obohatil všední život
žáků také další kurz osobnostního rozvoje ve Fryštáku. Zatímco čtvrťáci skládali svou první velkou životní zkoušku, ostatní ročníky objevovali své možnosti při nejrůznějších zážitkových aktivitách. Každá
minuta byla plně využita a snad nikdo nemohl říct,
že by se nudil.
Školní rok se pomalu chýlí ke konci. Máme za
sebou spoustu nejrůznějších aktivit. Duchovních,
kulturních i sportovních. Na SGV jsme prožili bohatou plesovou sezónu, vyslechli přednášky zajímavých hostů, podnikli výlety do různých koutů naší
vlasti. Maturanti složili zkoušku dospělosti a začali
další životní etapu. Už nyní ale netrpělivě vyhlížíme
budoucí prváky. 3. září jich do lavic zasedne 57. Ještě

než se tak stane, čekají nás vytoužené prázdniny. Ani
tentokrát však nebude škola zavřená. Středisko pro
volný čas připravuje druhý ročník Prázdninové školy,
tentokrát s nabídkou: „Škola médií a filmu“ (29.
července - 3. srpna), „Jazyková škola“ (19.-24. srpna) a
ve stejném termínu také „Týden v pohybu“. Zkušení
lektoři tak v jednotlivých kurzech seznámí účastníky se základy fotografování, filmování a animace,
povedou výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a
ruštiny a umožní sportovní vyžití při aerobiku či na
koloběžkách.
I v dalším školním roce čeká žáky SGV spousta
zajímavých akcí a zážitků. Chceme dále rozvíjet
zahraniční aktivity i otvírat dveře zajímavým hostům,
kterých s blížícím se cyrilometodějským jubileem
stále přibývá.
Vedení Stojanova gymnázia, Velehrad
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Základní škola bilancuje

Š

kolní rok 2011/2012 za sebou zavřel pomyslné
dveře. Pojďme si tedy společně položit otázku:
„Jaký byl ten letošní školní rok?“
Především byl rokem až po okraj naplněný studiem, pilnou prací, ale i zážitky. Mnozí z žáků svoji
snahu přetavili v „cenné vavříny vědění a vítězství“,
jiní se „pouze“ s menší či větší snahou zúčastnili jak
soutěží, tak i vědomostních zápolení. Ale ani jejich
úsilí nemůžeme pominout.
Snahou celého pedagogického kolektivu bylo
osvěžit mírně stereotypní průběh školního roku
mimoškolními akcemi a soutěžemi, které pomohly
motivovat děti k využití všech svých schopností a
nadání, kterými jsou obdařeny. Zda byly naše děti
úspěšné, posuďte sami.
Na začátku školního roku jsme na půdě naší
„Alma mater“ přivítali 20 nových žáčků - prvňáčků.
Děti navštěvující poslední ročník mateřské školy byly
v průběhu předcházejícího roku několikrát pozvány
na prohlídku školy. Vyzkoušely si tělocvičnu, poobědvaly v jídelně a podívaly se do tříd. Naším cílem
přitom je minimalizovat jejich trému při zápisu a
nástupu do školy a vytvořit dětem podmínky pro
jejich pohodu a klid v budoucí první třídě.
Jak se prvňáčkům vedlo, o tom vypovídá i zajímavá akce, kterou pro ně připravila knihovnice místní
knihovny na Modré paní Turecká.
V pátek 15. 6. se naši nejmenší čtenáři - děvčata
a chlapci z první třídy sešli v knihovně, kde byli za
účasti paní učitelky třídní a knihovnice pokřtěni na
čtenáře samotným „mnichem z velehradského kláštera“. A naopak naši nejstarší žáci - děvčata a chlapci
z deváté třídy složili dvě významné zkoušky. Koncem
měsíce prosince noblesním způsobem obhájili před
komisí své absolventské práce a můžeme být hrdí na
to, že v první důležité zkoušce obstáli na výbornou.
Máme radost z toho, že všichni žáci deváté třídy
úspěšně zvládli přijímací zkoušky, a dokonce 40%
z nich pokračuje po prázdninách ve studiu na prestižních gymnáziích. Všech pět žaček se dostalo na
Gymnázium do Uh. Hradiště, dva žáci na SG Velehrad
a dva žáci na Gymnázium do St. Města. Šest žáků
složilo přijímací zkoušky na střední školy různého
zaměření a dva žáci na střední odbornou školu.
30. března se naše škola již tradičně zúčastnila
mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství
„Noci s Andersenem“. Tentokrát jsme se inspirovali
půvabnou knížkou pana profesora Pojsla a Jiřího Jilíka „Dobrodružství v klášteře velehradském“.
Pro onen pozdní páteční večer se ve velehradský
klášter proměnil skanzen a děti si zde tento takřka
detektivní příběh samy prožily. Poděkování patří
jejich spolužačkám a spolužákům ze 7., 8. a hlavně
9. třídy, kteří celou akci realizovali za přispění paní
Pavelčíkové z Přírodovědného centra Trnka a pod
záštitou pana starosty Kováříka. Naše děti úspěšně
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reprezentovaly sebe i školu v mnohých literárních,
pěveckých, výtvarných a sportovních soutěžích.
Již 5. 3. 2012 proběhlo okrskové kolo recitační
soutěže. Zúčastnilo se 62 recitátorů z 10 škol. V této
konkurenci získala v 1. kategorii ocenění Kateřina
Moudrá (3. tř.), ve 2. kategorii Zuzana Trávníčková
(4. tř.), ve 3. kategorii Michaela Moudrá (7. tř.) a ve
4. kategorii Tereza Hrabincová (8. tř.).
Velmi příjemným překvapením pro nás byly také
výsledky krajského kola literární soutěže Knihovny
BBB „Píšu povídky, píšu básně…“. Mezi nejlepšími
autory tohoto ročníku, kteří převzali ocenění svých
prací, byli tito naši žáci: Marie Jankůjová (2. tř.),
Václav Hrabinec a Radek Vacula (3. tř.), Dorota Ingrová a Veronika Kučerová (4. tř.). U příležitosti oslav
Dny lidí dobré vůle bude vyhlášen 7. ročník výtvarné
soutěže „Cesta dvou bratří“.
V 1. kategorii (1.-3. tř.) získal 1. místo Filip Huňka,
žák 3. třídy. Filip nakreslil svého tatínka - rybáře na
téma „Nakresli člověka, o kterém víš, že tě má rád a
těšíš se, až s ním budeš.“
Naši žáci přiložili ruku k dílu i při úklidu okolí
svého bydliště. Děti z obcí Velehrad, Modrá a Salaš ve
spolupráci s Lesy České republiky vyčistily přilehlá
okolí cyklostezek, rybníků a okolí obcí od odpadků,
které na nich zanechali nevychovaní návštěvníci.

Své pracovní úsilí ve velké míře děti uskutečnily
na dokončovacích pracech na projektu „Živá voda
- živá škola“ poblíž archeoskanzenu. Vyzkoušely
si např. sázení stromků, keřů, ale i rákosů ve vodě,
stavění plotů.

červenec 2012
Velkých úspěchů dosáhli naši žáci i na poli
sportovním. Za mnohé zmiňujeme 1. místo starších
žáků ve florbalu v mikroregionální soutěži Buchlov,
3. místo mladších žáků v téže soutěži, 1. místo v přehazované starších i mladších děvčat, 2. místo žáků
v tradičním turnaji Buchlovský kopačák a 2. místo
v plavecké soutěži, které si vyplavala Táňa Zatloukalová, žákyně 1. třídy.
Na naší škole jsme uskutečnili řadu zajímavých,
poučných, ale i nestandartních podniků, které dětem
1. a 2. stupně obohatily život ve škole. Za zmínku stojí
například:
Třetí květnový týden znamenal pro některé žáky
7. - 9. třídy příležitost ověřit si svoje praktické znalosti anglického jazyka v praxi. Výlet do hlavního
města Velké Británie byl pro většinu také prvním
opravdovým setkáním s anglicky mluvící zemí a jejím
kulturním zázemím. Díky štědré ruce představitelů
obce Velehrad, Modrá a Kruhu přátel školy mohli
žáci nahlédnout i do turisticky vyhledávaných (a
nákladných) objektů jako je Londýnské oko, muzeum
Madame Tussaud’s nebo do středověkého Toweru.
Završením pobytu byla plavba po řece Temži do nedalekého Greenwiche, odkud je v Královské observatoři
již po celá desetiletí stanovován světový čas. Vedle
míst, kudy bez nadsázky kráčela historie, byla pro
mnohé neopomenutelná zkušenost krátkého soužití
s anglickou rodinou. Je na místě podotknout, že
mnozí si až zde uvědomili pohodlí a hodnotu svých
domovů, ale také respekt ke zvyklostem jiných kultur. Úmyslem našeho krátkého pobytu v této ostrovní
zemi bylo ukázat žákům význam výuky cizího jazyka
a také probudit v nich zájem o cestování - poznávání
dnešní sjednocené Evropy.

Kultura a školství
Beseda se spisovatelem

Dne 16. března proběhla na ZŠ beseda se spisovatelem PhDr. Lubomírem Müllerem, mj. všestranným umělcem, publicistou, klavíristou, fotografem na
téma: Jak dokáže šikana, láska i psaní změnit život
aneb Život v knize a kniha v životě, určené žákům
8. a 9. třídy.
Panu Müllerovi se hned v úvodu besedy podařil
navázat spontánní kontakt s publikem, který měl za
cíl přivést žáky k myšlence zrodu tvůrčího psaní.
V případě pana spisovatele to byla v období pubescence zkušenost s absencí matky ve výchově, velké
pracovní vytížení otce, šikana od spolužáků, ale
také okouzlení první láskou. Poté následovalo krátké
seznámení s jednou z autorových knih „Schody do
nebeského pokoje“, kde autor umělecky ztvárnil již
zmíněné zkušenosti, které doplnil autorským předčítáním. V závěru besedy pan Müller popsal a částečně
předvedl konečnou fázi přípravy knihy již určené
k tisku: editorské práce, formátování, vazba, apod.
Beseda byla žáky velmi kladně přijata, panu spisovateli celou dobu doslova „viseli na rtech“, někteří si
dokonce jeho knihu v podobě CD zakoupili, v knižní
podobě totiž pro velký zájem již nebyla k mání.

Divadelní kroužek

Na základní škole má již dlouhou tradici divadelní kroužek, jehož součástí bývá návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Tento rok měli
žáci možnost zhlédnout čtyři představení: humorně
laděnou hru Seana O´Caseye: Penzion pro svobodné pány, v režii Igora Stránského; mírně bláznivý,
napínavý detektivní příběh podle předlohy Johna
Buchana a Alfreda Hitchcocka 39 stupňů, v režii
Věry Herajtové; pohádkový příběh od klasika českých
pohádek Jana Drdy: Dalskabáty, hříšná ves aneb
Zapomenutý čert, v režii Igora Stránského; a sarkastickou komedii o hráčské vášni od ruského autora N.
V. Gogola: Hráči, v režii Roberta Bellana.
Všechna divadelní představení se žákům líbila,
s největším ohlasem byla přijata hra 39 stupňů a Penzion pro svobodné pány.

Školní družina

Opět tu máme měsíc červen a děti netrpělivě
počítají dny, které ještě zbývají do konce školního
roku. Jejich netrpělivost a očekávání je znát i ve školní družině. Dělají si plány na prázdniny, povídají si,
kde a s kým je stráví. Všichni jsme se snažili, aby byl
pobyt ve školní družině pro děti příjemný, aby si zde
po vyučování odpočinuly a relaxovaly, aby se však
nenásilnou formou i něco nového a zajímavého naučily a po prázdninách se opět rády do družiny vracely.
Nelze vyjmenovat všechny činnosti, ale vzpomeneme
alespoň některé.
Děti 1. oddělení školní družiny v rámci „Hravého
malování“ vytvářely ilustrace k dané básničce. V soutěži „Malý nakladatel“ vymýšlely nejzajímavější
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příběh. Program „Den Země“ byl tvořen na principu
tématu k zamyšlení, děti měly vybrat něco, co je součástí naší Země a libovolnou technikou to ztvárnit.
V rámci „Her a pohádkového snění“ se dostaly do
světa fantazie a se skřítkem Snílkem plnily nejrůznější úkoly. S knihou „Hovory a hrátky se zvyky a svátky“
jsme si připomínali zvyky a svátky v průběhu celého
roku. Děvčata se v rámci školní družiny zúčastnila
taneční soutěže o sladkou odměnu. Součástí činností
naší družiny jsou různé hry a sportovní aktivity ze
„Zásobníku her“ a „Psychomotorické hry“.
V neposlední řadě musíme vzpomenout i společné
aktivity 1. a 2. oddělení školní družiny. V měsíci březnu proběhl „Družinový karneval“ plný soutěží a her.
Další společnou akcí bylo pálení Morany - „Vynášení
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zimy“. Děti za pomoci paní vychovatelky vyrobily slaměnou pannu Moranu, připevnily ji na dřevěnou tyč.
Společně jsme ji odnesli k potoku, kde byla vhozena
do proudu, aby odplavalo všechno špatné a přivítali
jsme tak jaro. Děti měly připraveny básničky, kterými
doprovázely vhození Morany do vody.
Dále připravujeme rozloučení s dětmi, které ukončí docházku do školní družiny a budeme se těšit na
děti, které nastoupí do družiny v září. Za obě oddělení školní družiny přejeme všem krásné vysvědčení a
prázdniny plné sluníčka.
To byl jen stručný výčet činností našich dětí a
pedagogických pracovníků. Našim společným cílem
je vytvářet ve škole pro děti příjemnou, pracovní
atmosféru, v níž každé dítě nalezne své místo a uplatnění. Doufáme, že se nám tento cíl daří naplňovat
a věříme i v pomoc Vás všech dospělých pro příští
školní rok.
Za všechny pracovníky školy přejeme všem dětem
krásné a sluncem prohřáté prázdniny. Vám dospělým
i našim zaměstnancům pak příjemnou dovolenou a
pevné zdraví.
Zaměstnanci
Základní školy Velehrad

Respektovat a být respektován

V

zápalu boje o kyblík na pískovišti plesknul klučík
jiného chlapečka rukou po zádech. „Jsi normální?!
Cos mu to zase udělal? Chceš pár facek? Vy se musíte
pořád jenom mlátit!“ spílá matka svému synkovi. V
tom přiletí z jejího vzteku a bezradnosti jeden liskanec,
druhý a třetí navrch. „Ty nevíš, že se děti nebijí?“
zakončuje matka výprask. Přestane chlapec po takovém
„výchovném“ výprasku bít ostatní děti? Potvrdila mu
maminka svým příkladem pravidlo, které chce, aby si
osvojil? Chlapcovy slzy se mísí s matčiným naštváním.
A co dál? Bude z něj vyrůstat seběvědomý mladík prost
křivdy a agresivity? Chce matka svého syna opravdu
„vychovávat“ liskanci a nadávkami?
V ten stejný okamžik stojí otec plačícího chlapečka
a manžel křičící matky v šéfově kanceláři. „To jste tak
neschopný, že nikdy nezvládnete odevzdat projekt včas?!
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A ještě v něm máte chyby, které by neudělal ani můj
pes?!“ Šéfovo řvaní a mužovo ponížené mlčení jistě není
to, co by si svědomitý muž přál slyšet od vedoucího po
týdnu přesčasového snažení.
Jakým způsobem přistupovat k dětem i v těch
situacích, kdy rodičům tečou nervy jako zmrzlina
na slunci? Jak dokázat zachovat si důstojnost a
sebeúctu při zaměstnavatelově nevybíravém jednání?
Jak vychovat z dětí slušné, samostatné, tvořivé a
zodpovědné osobnosti s rozvinutou sebeúctou? Právě
tato témata, ale i mnohá další, týkající se vzájemných
mezilidských vztahů, komunikace a výchovy byly
náplní dvouměsíčního kurzu „Respektovat a být
respektován“, který lektorovali manželé Tatjana a
Pavel Kopřivovi.
Oba zkušení lektoři jsou tvůrci stejnojmenné
metody. Metoda, s níž se v květnu a červnu na sedmi
setkáních seznamovalo na třicet zájemců je určena
všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup
ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích.
Absolventi se tak seznámili a přímo si vyzkoušeli
jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v
praxi, ale také měli možnost získat pohled na širší
souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy,
vzdělávání a komunikace. Inciátorem tohoto kurzu bylo
velehradské rodinné centrum Zvoneček. Příjemné
zázemí pro získání praktických zkušeností našel kurz v
prostorách velehradského Stojanova gymnázia.
Aleš Mergental

červenec 2012
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Děti z velehradské mateřinky vysadily lípu

N

a okraji dětských sportovišť za Základní školou Velehrad přibyla včera vzrostlá lípa malolistá. Na místě bývalé lípy, která se před časem
odporoučela na věčnost, ji vysadilo jednadvacet
předškoláků z velehradské mateřinky.
„Téměř denně jsme kolem nemocné lípy s dětmi
chodily z naší školky na vycházky. Kluci a holky ji
hladili a přáli jí, aby se uzdravila. K jejich smutku
se jí nepodařilo zachránit,“ svěřila se učitelka Vladimíra Tomaštíková.
Když měla lípa své dny sečtené, rozhodl obecní úřad o jejím skácení. Poté, co se odporoučela
k zemi, rozhodla se velehradská radnice s tamním
honebním společenstvem, že na místě pokácené
lípy vysadí novou. „Nemocnou lípu nešlo zachránit.
Zakoupili jsme na severní Moravě vzrostlou lípu
malolistou, kterou si předškoláci za účasti zástupců
obce sami zasadili,“ vyzdvihl aktivitu dětí Milan
Jurčík, starosta Honebního společenstva Velehrad.
„Těší nás, že k vysazení lípy daly podnět učitelky a děti z mateřinky. I to je jeden z příspěvků, jak
zlepšit životní prostředí v obci,“ reagoval u zasazené
lípy první muž Velehradu Ing. Stanislav Gregůrek.
Každé z dětí vysazené lípě svěřilo nějaké přání.
Pak u ní společně zarecitovaly báseň Jiřího Havla
s názvem „Lípa, která pípá“ a zapěly několik písniček. „Dnes vysazenou lípu bude všech dvaasedmdesát dětí z naší školy chodit hladit, aby vyrostla do
krásy,“ dodala učitelka Tomaštíková.
Zdeněk Skalička

Děti MŠ blahopřejí starostovi obce ke kulatým narozeninám.

Absolventi MŠ Velehrad 2012
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Zvonečková setkání

D

ruhý rok Zvonečku máme úspěšně za sebou.
Děti nám pěkně povyrostly a opět se toho spoustu
naučily. Díky pestrému repertoáru písniček, říkadel,
pohádek a tanečků, které jsme si s našimi nejmenšími každé úterý procvičovali, jsme si ten konec roku
2011 a polovinu toho následujícího všichni náramně
užili. První polovina Zvonečku vyvrcholila dětským
karnevalem v únoru, který si maminky navštěvující
Zvoneček organizovaly samy. Byl mimořádně zdařilý.
Účast byla hojná, program bohatý, děti nadšené a
mezi rodiči a pořadateli panovala dobrá a uvolněná
nálada. Zbytek našich setkání se vedl ve velmi příjemné duchu a příjemné bylo i to, že z každého zvoneč-

kového setkání si naše děti něco odnesly domů a to v
rámci kreativní terapie, která byla nedílnou součástí,
ať už pod vedením zkušené výtvarnice Gábiny nebo
Saši, které fantazie a nápaditost nikdy neopouštějí.
Protože už přišlo léto a Zvoneček se chýlí ke
konci, neb čas prázdnin se blíží, rozhodli jsme se ho
nějak pěkně zakončit. Proto jsme 19. 6. 2012 podnikli
výlet do Kunovic, leteckého muzea, kde děti nadšeně
pobíhaly od letounu k letounu a nevěřily svým očím.
Pohrály si na velkém hřišti ve stínu stromoví, hned
vedle muzea. Nám tak daly možnost nabrat sil a trošku zpočnout.
Ještě nás čeká opékání na kempu a pak hurá na
prázdniny.
Petra Bohačíková

Den dětí - Putování mezi planetami aneb meziplanetární let

9. 6. 2012

- den D nastává. Všichni
malí i velcí cestovatelé,
které neodradilo pošmourné počasí a dorazili na místo
určení ve správný čas, jistě nelitovali. Již při startu u
Velehradské ZŠ se mohli setkat s nevšedními bytostmi
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ve skafandrech. Po vyfotografování se speciálním
aparátem obdrželi všichni putováníchtiví cestovní
pas, praktickou taštičku a ŠUP - černou dírou rovnou
do vesmíru.
To byl let! I Malý princ by se jistě divil, jaké
neobvyklé planety ještě ani on nenavštívil. My jsme
to štěstí měli. Poznávali jsme planetu Zeleniny,
Ledovou, Opičí i Bublinovou. Prozkoumali jsme Pra
pra planetu i se zajímavými tvory na ní žijící. Na
další jsme se po krátké plavbě setkali s opravdovými
mimozemšťany! Zkušený kosmonaut nás povzbudil
při cestě a poradil, kudy dále. Menší účastníci
kosmického letu se místy pevně drželi nohou svých
dospělých kolegů. Opravdického potápěče v těchto
modřanských končinách jistě nečekali. Na poslední
planetě všichni stateční badatelé vesmíru prokázali
své neobyčejné znalosti ze všech vědních oborů a
dokázali svou skvělou fyzickou kondici.
Archeoskanzen Modrá se stal pro všechny putující
místem cílového odpočinku. Posilněni špekáčkem,
skvělou hudbou a hlavně milými setkáními, jsme
odpluli do svých domovů.
Díky všem, kdo tento krásný den (nejen pro
děti), připravili. V době bezduchých komerčních
superzábav je pěkné zjištění, že se lidé ještě dokáží
sejít a společně připravit něco druhým pro radost.
Díky. Alexandra Chytková

červenec 2012

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vincentinum v jarní náladě aneb soutěžíme rádi

J

aro vstoupilo do své druhé poloviny a obyvatelé
Vincentina i jeho zaměstnanci měli mnoho příležitostí ukázat sobě i veřejnosti, že přes dlouhou zimu
skutečně nezaháleli.
Co jejich šikovné ruce dokáží, se mohli přesvědčit
návštěvníci Archeoskanzenu na Modré, kde jsme
v měsíci dubnu a květnu vystavovali výrobky z dílen
arteterapie, keramiky i ukázky prací z textilu. Výstava probíhala za velkého zájmu návštěvníků. Mezi
vzácné obdivovatele rukodělných prací obyvatel Vincentina patřil i hejtman Zlínského kraje, MVDr.Stanislav Mišák, který za doprovodu ředitele Sociálních
služeb Uherské Hradiště, p.o. Mgr. Bronislava Vajdíka
výstavu navštívili. A neobešlo se to bez slováckých
písniček, které si pan hejtman společně s námi rád
zanotoval.
Letos v květnu se konal také první ročník turnaje ve hře Člověče nezlob se, kterého se zúčastnilo 16
obyvatelů domova. Z účastníků, plných radostného
očekávání byly vytvořeny čtyři skupiny po čtyřech
hráčích. O zdárný průběh se starali 3 rozhodčí, kteří
dohlíželi na regulérnost celého místního klání. A
samozřejmě nechyběli také fanoušci hlasitě povzbuzující své favority.
Člověče nezlob se je hra, která je v našem domově
velmi oblíbená. Je jednou z možností, jak vyplnit
volné odpoledne při deštivém počasí nebo přílišném vedru. Není jen hrou pro zábavu. Cvičí se při
ní postřeh, prostorová orientace, jednoduché počty,
strategie, jemná motorika. A taky kamarádství, smysl
pro fairplay, umění vítězit i prohrávat.
Soutěž byla napínavá od začátku až do konce. Ze
základní části soutěže postoupili vítězové přímo do
finále, které se odehrávalo na pro tyto účely speciálně vyrobeném stole s políčky a s vysoustruženými
figurkami, vše vlastní výroby. Přestože se některým
hráčům nedařilo a šestky ne a ne padnout, zvítězili
všichni. Svou dobrou náladou, zaujetím pro hru, tím,
že se radovali z vítězství svých kamarádů.
V květnu jsme také uspořádali 2. ročník místní
soutěže Vincek hledá superstar, na kterou se naši
soutěžící velmi odpovědně připravovali. Vítěze této
soutěže vyhodnotila přísná porota a oni pak postoupili do krajského kola soutěže „Nad oblaky aneb
každý může být hvězdou“, která proběhla 5. června
ve Starém Městě za přítomnosti významných hostů
a zastupitelů kraje i města. Atmosféra soutěžního
klání v hledišti i v zákulisí uchvátila všechny přítomné. Zpěváky, jejich doprovod i kamarády v hledišti.
My jsme jen rádi, že naši zpěváci v soutěži uspěli.

Mezi prvními pěti se umístily Simona Červeňáková
s tanečním doprovodem Andrey Herákové. Zvláštní
cenu hejtmana Zlínského kraje obdrželi Václav Řezáč
a Jan Horváth.
Příprava všech těchto akcí byla pro zaměstnance
domova velmi náročná. O to více nás těší opravdový
zájem většiny našich obyvatel o nabízené kulturní,
sportovní i společenské programy, kterých se mohou
aktivně zúčastnit a někteří dokonce i zapojit do jejich
přípravy.
V současné době nás čekají letní prázdniny, doba
dovolených, relaxace, dny plné sluníčka a nevšedních
zážitků.
Přejeme Vám hezké prázdniny či příjemně prožitou dovolenou k načerpání energie.
Lenka Lesová, DiS
Ing. Milena Marečková
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská

J

Děkuje!

ak sám název napovídá, rádi bychom prostřednictvím zpravodaje vyjádřili velké poděkování, jak
firmám, tak i jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli ke
zlepšení bytí v domově. Protože bez podpory a pomoci
ať už finanční nebo materiální by se nám existovalo
těžko. A ne jenom to, chceme Vám ukázat, co se u nás
díky podpoře změnilo.
V první řadě děkujeme za sponzorský dar magnetoterapeutický přístroj firmy RENAISSANCE.
Magnetoterapii, kterou provádíme tímto přístrojem
využíváme především na uvolnění svalových spazmů
a při poruchách pohybového systému. Oceňujeme
zejména analgetické účinky této terapie, které jsou
našimi uživateli nejvíce žádány (využívány). U imobilních uživatelů je aplikována magnetoterapie např.: na
oslabený svalový aparát, revmatické potíže periferních
kloubů, na vertebrogenní potíže a bolestivé syndromy.
Velkou výhodou uvedených přístrojů je jejich přenosnost po celém našem zařízení a tedy možnost použít
je v pokojích uživatelů.
Nápad s novou volnočasovou aktivitou - rybařením, nám pomohla uskutečnit firma Chytil jsem ze
Starého Města a jedna z příbuzných našeho uživatele.
Jejich podpora umožnila uživatelům našich služeb
naplnění volného času smysluplnou činností. Děkujeme obci Modrá za vyřízení rybářských povolenek
a obci Velehrad za úpravu bezbariérového přístupu
k rybníku Rákoš.
Velkou vášní jednoho z našich uživatelů je chov
ptactva. Z vlastních financí si zajistil dřevo na výstavbu voliéry na Pile Salaš, kde mu vyšli vstříc s cenou.
Pracovníci údržby voliéru následně vystavěli. Všichni
se tak mohou pokochat pohledem na zebřičky pestré,
andulky vlnkované … máme již první přírustky!
Již několik let pořádají Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. Sportovní hry pro lidi s handicapem.
Organizaci her má každý rok na starost jiné zařízení.
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Letošní XI. ročník sportovních her se uskutečnil 6. 6.
2012 v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská, za účasti 170 sportovců
a diváků z 10 rezidenčních zařízení v rámci Sociálních
služeb Uh. Hradiště př. org. Akce proběhla pod záštitou radní Mgr. Taťány Nersesjan a byla spolufinancována z prostředků Zlínského kraje a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Sportovním hrám předcházelo několik týdnů příprav. V první řadě to bylo hledání a oslovování sponzorů, bez kterých by se hry nemohly uskutečnit. Dále
samotné rozvržení her - kde, co a jak bude probíhat,
zajištění a umístění disciplín, míst na sezení, technické
zabezpečení, rozdělení cen, pečení a zdobení perníkových medailí a spoustu dalších příprav ve spolupráci se
zaměstnanci našeho domova. Velkou výhodou pro nás
byla možnost uspořádat hry v domácím prostředí, díky
rozloze a uspořádání naší zahrady.
Otazníkem však pro nás bylo počasí, dešťové kapky
nás totiž strašily již několik dní před zahájením. Naštěstí v den konání sportovního klání se počasí umoudřilo,
vysvitlo slunce a nám nic nebránilo v zahájení her.
Úvodního slova a přivítání všech sportovců se ujala
Mgr. et. Bc. Alena Novotná, vedoucí domova. Přivítala také ředitele Sociálních služeb Mgr. Bronislava
Vajdíka, paní radní Mgr. Taťánu Nersesjan a hejtmana
zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, kteří přišli
podpořit handicapované sportovce.
Poté se všichni sportovci seřadili na antuce hřiště,
kde si společně zazpívali již tradiční hymnu sportovních her. Samotné hry byly rozdělené do několika disciplín pro uživatele s těžším i lehčím postižením - běh
na 15m/50m, skok do dálky, hod míčkem/granátem,
soutěž pro družstva i uživatele na invalidním vozíčku
s doprovodem.
Zahrada byla plná nadšených výkřiků a povzbuzování, každý se snažil ze všech sil uspět a umístit se
na co nejlepším místě. U všech byla vidět nefalšovaná
radost už jen ze samotné účasti. Po všech absolvovaných disciplínách si zasoutěžili i zaměstnanci - zástupci ze všech domovů i z ředitelství za hlasité podpory
uživatelů.
Vyhlášení výsledků se neslo v příjemném duchu,
ceny kromě jednotlivých vítězů disciplín dostali i všichni zúčastnění sportovci, takže nikdo neodešel s prázdnou. Protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Tímto vyslovujeme jedno velké díky sponzorům a
všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, aby byl nejen tento
den výjimečný.
MgA. Gieciová Paulína
instruktorka sociálních služeb

červenec 2012

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov

V

Život na DZP Salašská

současné době se na klienti připravují na bydlení
v Chráněných domovech, které mají postupně
vzniknout v lokalitách ve Starém Městě a Uherském
Hradišti. Samozřejmě to není lehký úkol pro nikoho.
Jak pro zaměstnance, kteří musí projít řadou přípravných školení a získat teoretické, ale i praktické
zkušenosti v oblasti nácviku pro život v jiném typu
bydlení pro naše klienty. Určitě situace není lehká ani
pro klienty samotné, protože proces transformace je
zdlouhavý a naši klienti jsou nedočkaví co je čeká do
budoucna.
Mimo jiné ale v zařízení jsou pořádány akce jak
kulturní tak i společenské, kterých se klienti velmi rádi
zúčastňují.
Takovým největším zážitkem byla návštěva hokejistů NHL dne 1. 6. 2012, kdy nás svou návštěvou poctila i manželka tragicky zesnulého Karla Rachůnka.
Další den 2. 6. 2012 byli naši klienti pozváni na benefiční akci na hřiště Širůch ve Starém Městě kde probíhalo fotbalové utkání mezi Slavojem Houslice a týmem
Slovácka v čele s Michalem Kadlecem, který našemu
zařízení předal finanční dar v hodnotě 10.000 eur
z německé aukce jeho dresu a Lionela Messiho.
PaedDr. Irena Hučíková
vedoucí domova
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Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám novou pobytovou službu, která
vznikla v naší obci v letošním roce.
1. února t. r. byl dán do provozu větší rodinný
dům - Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje
v Zahradní ul. 325. Zřizovatelem a investorem tohoto
zařízení je Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
Domov zde nalezlo osm děvčat, která dříve
pobývala v Domově pro osoby se zdravotním
postižením na Velehradě, Salašská ul. 61.
Zázemí domu, které je celé bezbarierové,
tvoří kuchyň s jídelnou a společenskou částí, dva
jednolůžkové a tří dvojlůžkové pokoje, pokoj pro
asistenty, výtah, protože jedna z děvčat je vozíčkářka,
sociální zařízení a vše ostatní, co nezbytně patří k
životu větší rodiny.
Za pomoci tří pracovnic (asistentek) se snaží
zapojit do běžného života. Učí se dennímu chodu
domácnosti - samy si připravují snídaně a večeře, o
víkendech i obědy. Do jejich povinností patří i úklid
všech prostor v domě, praní, sušení a žehlení prádla.

16

V rámci pracovní rehabilitace pracují dvě děvčata na
malý úvazek v zahradnictví a další pracují několih
hodin v týdnu při úklidu v Charitním domově.
Cílem tohoto zařízení je postupné začlenění
děvčat do života mezi ostatní spoluobčany a žít
harmonickým životem v nově vzniklé rodině.
Děvčatům se v novém domově líbí. Je to také
díky tomu, že mohou bydlet na Velehradě, který
znají a všem okolním sousedům, kteří se k nim
přátelsky chovají.
S. Václava Dudová, vedoucí CHBCM

červenec 2012

Nové archeologické objevy
v bývalém cisterciáckém klášteře na Velehradě

V

projektu „Velehrad - centrum kulturního dialogu
západní a východní Evropy“ je pracovníky společnosti Archaia Olomouc o.p.s. zajišťován od září roku 2009
záchranný archeologický výzkum stavby. Archeologickému dohledu jsou podrobeny všechny zemní práce, které
jsou v rámci jednotlivých stavebních objektů realizovány
jak v podzemí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, přilehlé křížové chodbě a kapitulní
síni klášterního konventu, tak při architektonickém řešení
ploch celého areálu.
K nejdůležitějším objevům učiněným v rámci záchranného archeologického výzkumu probíhajícího v letech
2009 - 2011 patří zcela určitě odkrytí
části původního opevnění bývalého cisterciáckého kláštera. Původně byl areál
kláštera obehnán kamennou hradbou,
která byla v nárožích zesílena věžemi.
V průběhu léta 2011 došlo k odkrytí
severní obvodové hradby v délce 100 metrů. Její šířka se
pohybovala od 1,6 do 2,5 m. Konstrukci hradby tvořilo řádkované zdivo. K její výstavbě byly použity bloky pískovce
pojené velmi kvalitní vápeno-písčitou maltou. V současnosti je průběh severní hradby prezentován nadezděním,
částečně v pochůzí úrovni. V dějinách archeologického
průzkumu na Velehradě byla vůbec poprvé odkryta hranolová věž, která stála v severozápadním nároží klášterního
opevnění. Shodou okolností se její pozůstatky nacházely
v místě pod výčepem stánku s občerstvením rodiny Vaňkových. Po jeho odvozu v září 2011 a následném stržení
staré dlažby se vyrýsovala část pravoúhlého půdorysu této
středověké věže (obr. 1). Její tvar byl do jisté míry překvapením, neboť se zde doposud počítalo jen s věžemi kruhového půdorysu. Nadzemní zdivo věže bylo zachováno
až do výšky jednoho metru. Ve spodní části bylo tvořeno
pískovcovým soklem se zkosenou horní hranou. Na něj
nasedaly mohutné pískovcové kvádry a dále zdivo z lomového kamene. Masivní základy věže sahaly do hloubky
dvou a půl metru od úrovně současného terénu. Jižní část
věže je ukryta pod dvorkem a garáží fary. Do budoucna
je plánováno odkrytí celého půdorysu věže v souvislosti
s vybudováním nové garáže, rekonstrukcí farní zdi a dvora.
Tím by se naskytla možnost prezentovat tento zcela unikátní vrcholně středověký fortifikační prvek všem návštěvníkům Velehradu. Prozatím bude půdorys věže vyznačen
odlišnou skladbou dlažby v místě nálezu.
Další věž byla odkryta v říjnu 2011 v zahradě Ústavu
sociální péče pro dospělé Vincentinum. Stalo se tak po 105
letech od velkoplošného výzkumu J. Nevěřila v místech
opatského domu. Tato věž stojící původně v severovýchodním nároží opevnění měla kruhový půdorys o průměru 10
metrů. V roce 1937 byl na její koruně postaven zahradní
altán. V roce 1952 došlo v těchto místech k výstavbě
kotelny zahradnictví. Od té doby byla kruhová věž pova-

žována za zcela zničenou. Letošní výzkum vyvrátil tuto
domněnku. Odstraněna byla pouze její západní strana,
větší část stavby se dochovala. Struktura zdiva nadzemní
části je téměř shodná se stavební konstrukcí hranolové
věže (obr.2). Obě věže byly nespíše postaveny ve stejné
stavební etapě. V listopadu 2011 se podařilo před stávající
pozdně barokní bránou z roku 1769 vedoucí do internátu
Stojanova gymnázia odkrýt základy původní brány, kterou
se vstupovalo ze západní strany od říčky Salašky do areálu
kláštera.
Z movitých archeologických nálezů objevených během
výzkumu lze vedle početných zlomků středověké a novověké kuchyňské keramiky uvést soubor knižních kování,
stříbrné mince, či zcela ojedinělou dlaždici s reliéfním
vyobrazením draka uzavřeného v kosoúhelném geometrickém tvaru, v rozích dlaždice doplněného rostlinnými ornamenty (obr.3). Samotný drak ve středověkém pojetí znázorňoval symboliku zla, zosobnění samotného ďábla. Naprosto precizní provedení motivu draka
naznačuje, že jeho předlohou byla
nejspíše gotická knižní iluminace.
K zajímavým kovovým nálezům
patří jezuitský církevní medailon
s vyobrazením sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly (obr. 4).
V průběhu výzkumu měli velehradští občané a všichni
zájemci o historii možnost na vlastní oči spatřit odkryté
unikátní archeologické situace. V souvislosti se znalostmi
o opevňování nejen klášterů, ale zároveň hradů a měst
v období kolem poloviny 13. století lze označit odkryv
dvou středověkých věží a severní obvodové hradby za
významný nejen v rámci České republiky, ale ve středoevropském měřítku vůbec. V době svého největšího rozkvětu
představoval cisterciácký klášter na Velehradě nejen důležité duchovní centrum jihovýchodní Moravy, ale s největší
pravděpodobností také velmi dobře opevněný strategický
bod. Výstavba takového opevnění krátce po polovině 13.
století mohla souviset se strategickými plány a stavební
aktivitou podporovanou nejspíše ze strany samotného českého krále Přemysla Otakara II. Pro zajímavost nedaleké
Uherské Hradiště získalo kamenné hradby až v průběhu
14. století.
Zdeněk Schenk, Jan Mikulík
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Čtení na pokračování

Moje vzpomínky ...
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poslední příspěvek Jaroslava Kapitána

Poutní cesta, 1944

V

elehradský háj - ten býval středem zájmů všech
mladých lidí, školáků i dříve narozených. Na
začátku háje stojí doposud dvě „lesácké hájenky“ a
bývalý sklep JZD. Ještě dnes u první budovy poblíž
potoka se nachází dveře do velmi starého sklepa.
Podle bývalého nájemníka pana Hrnčálka, tímto sklepem procházel až půl hodiny směrem k Buchlovu.
Jen zával klenby a nedychatelný vzduch jej vrátil
nazpět. Usoudil, že pro nás mladé a zvědavé, je to
tam nebezpečné, takže sklep zazdil. Doposud nevíme, kolik pravdy nám říkal, když vydal přísný zákaz
vstupu do tohoto sklepa.
Háj se táhne směrem ke Starému Městu, až k bývalému „Dolnímu mlýnu“. Při okraji lesa se vine lesní
cesta. Dříve se jí říkalo „Poutní cesta“. Byla velmi
dobře udržovaná. Tato cestička byla hodně vyhledávána k procházkám s malými dětmi a mladými lidmi.
Kolem cesty byly rozmístěny sloupky se svatými
obrázky, které byly trvale zdobeny čerstvými květy.
Celý háj udržoval a také „hlédal“ pomocník hajného.
Byla to jeho celoroční práce. Pocházel z Tupes a jmenoval se pan Klofáč. Měl také malý dřevěný odpočinkový domek, který se nacházel u lesa, blízko cesty u
„Vyhnašova“. Tento „malý hajný“ přísný byl, až moc.
Na starost měl také pravidelně kontrolovat zařízení
na odchyt psů. Říkali jsme tomu jako kluci „psinka“.
Byl to důmyslně vyrobený lapák na zdivočelé psy.
Celý byl vyrobený ze dřeva. Pokud jsme jako kluci
měli zlost na kamaráda, tak jsme jej zavřeli do psinky. Sám se z toho lapáku nemohl dostat ven. V tom
to bylo pro náhodné zvědavce nebezpečné. Musel by
tam zůstat uvězněný až do chvíle pravidelné kontroly
našeho strážného lesa. Háj byl trvale čištěn a udržován tak, že jsme jej museli neustále navštěvovat jako
nejlepší lesopark. Co se nikomu nelíbilo, bylo to, že
když ke konci okupace museli naši tatínkové povinně
chodit kopat protitankový zákop. Tento zákop byl
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budován asi od poloviny poutní cesty v lese, přes celé
pole, až k potoku Salaška. Zákop byl 4m hluboký.
V zimním období v háji byly v průsecích sáňkovací dráhy, říkali jsme jim „U dvou kopců“. Jeden
sjezd byl náročný, protože byl hodně strmý a končil
v hluboké lesní cestě. Byla to místa, kde nás rodičové
zaručeně vždy našli.
Západním směrem nad Velehradem, začíná porost
Chřibských lesů. Část lesa „Rákoš“ protíná cyklistická lesní cesta a to přes Chabaně až k Buchlovu. Na
této cestě se křižovala polní cesta z Tupes směrem na
Salaš. Na této křižovatce se tyčila velká stoletá památná lípa. Proč památná? Tady mívala pravidelnou
zastávku kapela starších muzikantů z Tupes. Byla to
kapela dechové hudby, tady si krátili cestu směrem
na salašské bály. Až jednou při zpáteční cestě, kdy
byli „unaveni“ z náročného hraní, rozhodli se zde na
chvíli odpočinout. Dechové nástroje uložili vedle sebe
do trávy a usnuli.
Shoda náhod - k ránu tudy procházel pan Hrdina,
který bydlel ve statku „Na Novém dvoře“. Byla to
zemědělská usedlost patřící pod Velkostatek Velehrad. Nacházela se kousek před Chabaněma. Šel
na hrubou do kostela na Velehrad. Tento pán, který
jezdil s koňmi, byl znám svým osobitým humorem a
vtipem. Okamžitý nápad jak „potěšit“ už starší pány
muzikanty. Nástroje jim rozvěsil po celé lípě.
Když muzikantům přešla únava, postupně se probouzeli. První už střízlivý … začal „chlapi stávejte,
jsme okradeni“. Poslední se probouzel nějak pomalu
a ještě vleže začal koktat a ukazoval rukou směrem
k lípě. „Můj bububen…“. Radost, že o nástroje nebyli
okradeni přešla ve zlost a začali slibovat pomstu, jak
se jim podaří vtipálka zjistit. Hodně dlouho se celé
okolí bavilo na úkor usedlejších muzikantů. Tato příhoda jim však přinesla velkou popularitu.
Jaroslav Kapitán

červenec 2012
Přátelé folklóru při OÚ Velehrad
zvou všechny příznivce krásných krojů, veselé muziky a písničky na již

tradičn í hody s pr á vem
které se uskuteční v naší obci 1. 9. 2012
S ra z n a parkoviš ti ve 13:30 hodin.

Hody 2011

Hraje dechová hudba Buchlovjané a Cimbálová muzika Harafica.
Hodová zábava bude ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad,
kde Vás přivítají stárka Alžběta Kolomazníková a stárek Vojtěch Luža nejml.
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Velehradští školáci zhlédli lovy beze zbraní

T

ři sokolníci z obecně
prospěšné společnosti
Zayferus, která vlastní největší sbírku dravých ptáků a
sov v České republice, strhli
v jednom z dubnových dnů
na sebe velkou pozornost
145 žáků a devíti učitelů ze
Základní školy Velehrad.
V areálu, nacházejícím se
v těsném sousedství vzdělávacího ústavu, jim připravili zajímavé a odborné povídání o třiceti opeřencích,
které s sebou na Velehrad přivezli. „Děti a kantoři
mohli obdivovat kupříkladu malého výrečka o váze
sedmi dekagramů, poštolku, jestřába, raroha velkého,
amerického orla bělohlavého či supa krahujového,
který má rozpětí křídel tři metry a váží devět kilogramů,“ uvedl sokolník Jan Kučírek.
Při výukovém programu, který zaujal nejen školáky, jejich kantory a některé občany Velehradu, mu
sekundovali David Kuchař a Libor Burian, sokolníci
ze společnosti Zayferus. V hodinovém programu
mohli školáci zblízka spatřit volně létající ohrožené
dravce, kteří lovili různé kořisti. Nad hlavami dětí

nejprve přelétl neslyšně kalous ušatý. Pak zaútočila
samička raroha jižního na kličkujícího zajíce, sokol
lovil maketu bažanta a vrcholem ukázky byly lety
orla bělohlavého či supa krahujového.
„Do výukového programu a ukázek jsme zapojili
také děti. Ty nejpozornější jsme odměnili pexesem a
kalendářem s dravci. Kluci si mohli vypustit dravce
z ruky, nebo si je na ni přivolat,“ informoval Kučírek.
„Měl jsem možnost si vypustit ze zápěstí luňáka se
slovy, leť luňáku, leť, ale přivolat si ho s prosbou, aby
se mi na ruku vrátil, to se mi nepodařilo,“ vrtěl hlavou žák šesté třídy Daniel Jurák.
Spokojenější byl „prvňák“ Patrik Jakeš. „Já jsem
po krátkém výkladu sokolníka o dravcích správně
odpověděl na jeho otázky a jako odměnu jsem od něj
dostal pexeso i nástěnný kalendář s dravými ptáky,“
tetelil se blahem Patrik Jakeš.
„Byla to vynikající programová nabídka sokolníků, kteří dětem ukázali, jaké pouto může vzniknout
mezi dravým ptákem a člověkem,“ dal průchod pocitům z ukázky ředitel velehradské školy Radomír
Válek. Podotkl, že akce sokolníků byla vhodným
doplňkem přírodopisu a přírodovědy.
Zdeněk Skalička

Z obecní matriky
Narození
29. 11. 2011
21. 12. 2011
7. 2. 2012
				
3. 3. 2012

Denisa Vaculová, čp. 94
Alžběta Švecová, čp. 198
Kristýna a Magdalena Valerová,
čp. 275
Šimon Petrželka, čp. 271

11.
11.
10.
20.

3.
3.
4.
5.

2012
2012
2012
2012

Viktorie Šobová, čp. 271
Lukáš Rouzek, čp. 249
Emílie Seménková, čp. 315
Matěj a Tomáš Dobiášovi, čp. 146

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

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Antonie Trachtulcová, 92 let, ŘS
Helena Dadová, 93 let, ŘS
Marie Dudová, 87 let
Lubomír Dudík, 59 let, DZP
Jaroslav Veverka, 71 let, DZP
Stanislav Nábělek, 69 let, DZP

Uzavřeli manželství
3. 3. 2012
2. 6. 2012
16. 6. 2012

Petr Novák a Irena Jurčíková (Velehrad)
Petr Ševčík a Adéla Hrabcová (Velehrad)
Ondřej Smrtka a Pavla Zábranská (Velehrad)

Úmrtí
31. 12.
9. 1.
26. 1.
6. 2.
22. 2.
29. 2.

2011
2012
2012
2012
2012
2012

Zdeňka Žallmannová, 89 let
Vlastimil Urban, 56 let
Jiří Supík, 80 let, DZP
Anna Lesová, 81 let, DZP
Kristina Daňková, 79 let
Marta Guryčová, 45 let, DZP

12.
1.
1.
2.
15.
21.

INFORMACE A SLUŽBY
UPOZORNĚNÍ

Svoz velkoobjemového odpadu bude od srpna probíhat vždy první pátek v měsíci od 14:00 do 18:00 hod.
v prostorách pod hasičskou zbojnicí. První sběr bude v pátek 3. 8. 2012.
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Obrazem

červenec 2012

Vlčková Vlasta (90 let)

Maděra Vladimír (95 let)

Burešová Vlasta (75 let)

Penkrt Jiří (70 let)

Setkání osmdesátníků
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Obrazem - Dětský den
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Vydávání meziplanetárních pasů

Zeleninová planeta

Ledová planeta

Opičí planeta

Bublinková planeta

Prapra planeta

Vodní planeta

Planeta HAPPY UFO (souhvězdí v galaxii ETIKON)

Vyšlo 3. července 2012, náklad 450 výtisků.
Adresa redakce: Obecní úřad Velehrad • IČO 291 536 • evidenční číslo MK ČR E 101 58 • Redakční rada: Stanislav Gregůrek, Eva Hanáčková, Anna Straková
• Foto: J. Rohel, P. Hudec, F. Ingr, archiv OÚ, Studio 5 • K vydání připravilo: Studio 5 • Tisk: Hudec Print
Velehradský zpravodaj najdete i na stránkách www.velehrad.cz. Uzávěrka příštího čísla 10. 12. 2012.
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červenec 2012

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 14. 4. 2012

Denisa Vaculová, nar. 29.11.2011, Velehrad 94 | Tomáš Maňásek, nar. 7.12.2011, Modrá 61 | Michael Sita, nar. 7.12.2011, Modrá 75
Tomáš Stojaspal, nar. 30.9.2011, Modrá 215 | Barbora Sedláčková, nar. 10.2.2012, Modrá 217
Eliška Chvatíková, nar. 25.7.2011, Velehrad 128 | Alžběta Švecová, nar. 21.12.2011, Velehrad 198 | Sofie Kudrová, nar. 11.11.2011, Modrá 137
Kristýna a Magdalena Valerovy, nar. 7.2.2012, Velehrad 275

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 23. 6. 2012

Lukáš Rouzek, nar. 11. 3. 2012, Velehrad 249 | Kristina Dvořáková, nar. 10. 4. 2012, Modrá 121
Matěj a Tomáš Dobiášovi, nar. 20. 5. 2012, Velehrad 146 | Viktorie Šobová, nar. 11. 3. 2012, Velehrad 271
Emílie Seménková, nar. 10. 4. 2012, Velehrad 315
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