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Pořadatel: Obec Velká nad Veličkou

Přihlášky:
Místo konání:
Startovné:
Ceny:
1
2

15.20
15.25

3
4

15.30
15.35

5
6

15.40
15.45

7
8

15.50
15.55

9
10

16.00
16.10

11
12

16.20
16.30

13
14
15
16

16.40

17.00

17.00

nejpozději 30 minut před startem
Velká nad Veličkou a okolí
120 Kč / 5 EUR - JUNDOR a dětské kategorie neplatí
finanční a věcné, budou upřesněné v den závodu
přípravka - holky
přípravka - kluci
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
mladší přípravka - holky
mladší přípravka - kluci
mladší holky
mladší kluci
nejmladší holky
nejmladší kluci
dorostenky
dorostenci
juniorky
junioři

2008-2009
2008-2009

480 m
480 m

2006-2007
2006-2007

480 m
480 m

2004-2005
2004-2005

720 m
720 m

2010-2011
2010-2011

200 m
200 m

2012-2013
2012-2013

100 m
100 m

2014-2018
2014-2018

60 m
60 m

2002-2003
2002-2003
2000-2001
2000-2001

720 m
720 m
720 m
720 m

Horňácká pětadvacítka - 49. ročník

25 km

Horňácká osmička - 8. ročník

8,2 km

Trať závodu:
Velká,Javorník,Velká,Hrubá Vrbka,Lipov,Louka,Velká
Muži, Muži nad 40, 50, 60 let, Ženy absol. pořadí
Trať závodu: Velká, Javorník, Velká
Muži, Muži nad 65,70 let, Ženy, Ženy nad 35, 45 let

Závodí se podle pravidel MSBP 2019 a tohoto rozpisu. Závodníci ručí za svůj zdravotní
stav, za děti rodiče a doprovod. Pořadatel neručí za věci odložené v šatně.
Ondřej Spazier
Antonín Koplík
ředitel závodu
hlavní rozhodčí

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se k Vám
z tohoto místa obracím již
podruhé. Musím se přiznat,
že mne velmi těší reakce
a názory, které jsem od Vás
získával na mírně upravenou
podobu a rozsah Velického
zpravodaje, jehož druhé letošní číslo se k Vám právě
dostává. Potvrdil se předpoklad, že cestou týmové spolupráce se může
dosáhnout odpovídajících výsledků. Velmi
jsem byl potěšen i nárůstem počtu přispěvatelů do tohoto periodika a pevně věřím,
že se redakční radě bude za přispění řady
z Vás i nadále dařit.
Věcí, která do jisté míry ovlivnila po
určitou dobu vzhled obce, byly rozmary
počasí v kombinaci se státními svátky;
a že jich na jaře bylo. Většinou, pokud byl
státní svátek, bylo pěkné slunečné počasí
a zaměstnanci obce čerpali zasloužené
volno. Jakmile byl ale pracovní den, dočkali jsme se deštivého počasí. Na jednu
stranu je to jistě dobře, úbytek spodních vod
nadále pokračuje a v našem regionu není
situace zrovna nejlepší. Na druhou stranu, v kombinaci s volnými dny byl výsledek ten, že pro provádění údržby a úklidu

veřejných prostranství nám
chyběl minimálně jeden
pracovní týden.
Aby toho nebylo málo,
tak ve středu 22. května
jsme v naší obci měli vody
více než je obvyklé. Lokální
přívalový déšť z oblasti bezprostředně sousedících Bílých Karpat způsobil naplnění koryta Veličky až na 3. povodňový
stupeň; konkrétně hladina řeky kulminovala v obci na bezmála 160 cm. Zde bych
chtěl poděkovat zejména provozním zaměstnancům obce, kteří jsou zároveň
i členy obcí zřizované jednotky požární
ochrany, za jejich nasazení a odbornou
připravenost při této mimořádné situaci.
Veřejnosti bych pak chtěl poděkovat za
přístup k dané situaci a k některým omezením, která z ní vyplynula.
Velmi si rovněž vážím řady dobrovolníků, kteří se nezištně zúčastnili akce Ukliďme Velkou a tím ukázali, že jím není lhostejné, v jakém prostředí v naší obci žijeme.
Nemohu opomenout i organizátory
a účastníky pietního aktu u příležitosti výročí konce druhé světové války. I zde máme
možnost vytvořit rozvíjející se tradici.

Vážení spoluobčané,
blíží se nám závěr školního roku a s ním spojená doba prázdnin a dovolených.
Přeji Vám, abyste období prožili ve zdraví, obohacení o nové zážitky z cest
a nových destinací a abyste se rádi vraceli do své obce, do Velké.
S úctou Petr Šmidrkal, starosta
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019
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Zastupitelstvo a rada obce
Velká nad Veličkou informují
O závěrech z 3. zasedání zastupitelstva a schůzí rady obce. Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání schválilo
rozpočtové opatření č. 1, zahrnující na
příjmové straně navýšený příspěvek na
státní správu o 177.000 Kč a na výdajové
straně navýšení o 100.000 Kč za účelem
demolice objektu pizzerie a finanční vypořádání z voleb v roce 2018 – vratka z dotací v celkové výši 14.200 Kč. Byl schválen
příspěvek ve výši 5 Kč za obyvatele, vyplývající z členství v MAS Horňácko a Ostrožsko. Rovněž tak byl této organizaci schválen jednorázový příspěvek ve výši 20 Kč na
jednoho obyvatele, sloužící k předfinancování výdajů MAS. Zastupitelstvo obce
rovněž schválilo finanční příspěvky organizacím. Konkrétně se jedná o poskytnutí
finanční částky ve výši 150.000 Kč organizaci SDH Velká nad Veličkou, poskytnutí finanční částky ve výši 470.000 Kč TJ
Kordárna Velká nad Veličkou, přičemž
70.000 Kč je účelově určeno na pořádání
silničního běhu Horňácká pětadvacítka,
k jehož plnému pořadatelství se TJ Kordárna přihlásila. Dalšími organizacemi, kterým zastupitelstvo obce schválilo finanční
příspěvek pro TJ Sokol Velká nad Veličkou, a to ve výši 50.000 Kč na provoz této
organizace a Sportovnímu klubu házená
Velká nad Veličkou ve výši 250.000 Kč.
Rovněž byly schváleny některé majetkoprávní úkony, a to po uběhnutí legislativně stanovené lhůty pro jejich zveřejnění.
Byl jmenován nový obecní kronikář a v ne2

poslední řadě se obec připojila k iniciativě
ve věci vyslovení zásadního nesouhlasu se
záměrem těžby štěrkopísku v blízkosti prameniště Bzenec komplex. Rada obce se
uplynulém období zabývala jednak provozními záležitostmi obce, ale její činnost byla
primárně zaměřena na posouzení priorit
dalšího směřování v oblasti rozvoje obce,
ať už jde o probíhající jednání k možnostem
získat do majetku obce pozemky pro následnou výstavbu, včetně vybudování inženýrských sítí, kde se dlouhodobě stagnovalo a možnosti nové výstavby v obci jsou
dosud značně tristní. Rovněž tak probíhají
jednání k posouzení projektů využitelných z hlediska čerpání dotačních titulů.
V neposlední řadě jsou připravovány, pro
rozhodnutí zastupitelstva, varianty možné
obměny pracovních strojů a techniky, spočívající mimo jiné i v zásadně odlišném
přístupu ke shromažďování rostlinného
odpadu, kdy stávající způsob přechodného skládkování v jednotlivých lokalitách
obce je nedůstojný a zatěžuje bezprostřední okolí. Záměrem rady je jít cestou sběrných kontejnerů. Rada obce rovněž rozhodla o zahájení opatření vedoucích k zavedení
motivačního a evidenčního systému pro
odpadové hospodářství.
O aktuálně probíhajících stavebních akcích a opravách. Nadále probíhají přípravné a projektové práce pro vybudování zásobovacích řadů vodovodu, aktuálně
rozšířené o lokalitu na náměstí. Probíhá vyhodnocení veřejné zakázky na rekonstrukVe l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

ci fotbalového stadionu, kde je předpoklad
čerpání dotace z MŠMT. Rovněž probíhá
příprava rekonstrukce kotelny v budově
DPS, kde je předpoklad dotačních možností z OPŽP. Je postupně zpracovávána
projektová dokumentace pro rekonstrukce
nebo budování místních komunikací, včetně lokalit s možností další výstavby apod.
Další práce rekonstrukčního charakteru
budou započaty neprodleně po vypořádání
majetkoprávních vztahů, což se týká např.
náměstí v obci a jeho bezprostředního okolí, kde již došlo k zaměření kanalizačních
výpustí v havarijním stavu a výměře plochy
komunikace určené k rekonstrukci. Bohužel pozemky, nacházející se pod touto obecní komunikací jsou dlouhodobě v majetku
ŘSD, nicméně vedení obce po zjištění tohoto stavu činí veškeré kroky ke sjednání
nápravy. Obdobná je i situace v případě

vlastnictví pozemků pod místními komunikacemi, které dosud patří JMK / SÚS.
O přípravách a plánování kulturních a dalších akcí v následujícím
období. Intenzivně probíhají přípravy
na letošní ročník Horňáckých slavností.
V předvečer Ozvěn Horňácka proběhne
v obci jeden z mála letošních koncertů písničkáře Jaromíra Nohavici. Bližší informace jsou uvedeny v další části zpravodaje.
DĚKUJÍ
Všem dobrovolníkům, účastníkům akce
Ukliďme Velkou, organizátorům dalších
kulturních a sportovních akcí, organizátorům a zaměstnancům z řad obce a MZŠ
Velká nad Veličkou za přípravu a průběh
setkání mezi městem Nowy Dwór Gdański
a obcí Velká nad Veličkou, které proběhlo
na sklonku dubna letošního roku.

Vítání občánků

V neděli 17. března jsme na obecním úřadě přivítali 12 nejmladších občánků naší obce.
Do života jim přejeme jen to nejlepší!
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019
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Kulturní komise
Rádi bychom vás seznámili s akcemi, které jsme pro vás v rámci kulturní komise připravili:

Velký Meder
V sobotu 11. května se konal zájezd do
termálního koupaliště Velký Meder –
Čalovo. Koupání proběhlo za příznivého
slunečného počasí a již teď se můžete těšit
na opakování zájezdu.

Horňácký kvíz
V neděli 12. května se konala v malém
sále kulturního domu akce nazvaná „Horňácký kvíz nejen pro seniory“. Sešlo se cca
30 statečných, kteří si přišli otestovat své
znalosti. A v čem to vlastně spočívalo?
Otázek bylo 25 + 1 bonusová. Dotazy se
týkaly pouze Horňácka, a to jak historie,
současnosti, přírody, zvyků atd. Odpovědi
byly formou a), b), c), takže se dalo aspoň
typovat.
Při urputném přemýšlení byli soutěžící
obsluhováni členkami kulturní komise
a komise pro životní prostředí, a to buchtami, aby měli soutěžící energii a k pití čajem a kávou, aby jim při živé diskuzi „co je
to vlastně za otázku“ nevyschlo v hrdlech.
Otázky a následně po vyhodnocení odpovědi byly promítány na plátno.

No schválně: Co je to “škrich“?
Nevíte? Správnou odpověď naleznete na
straně 33. Tak co? Přijdete příště?

Muzikál Noc na Karlštějně
V sobotu 8. června se uskutečnil zájezd
do letního kina v Kyjově, kde byl uveden
v podání Městského divadla Brno jeden
z nejznámějších a nejoblíbenějších českých
muzikálů Noc na Karlštejně
Akce, které připravujeme:

Letní taneční večer
V pátek 30. srpna v 18.00 hodin se uskuteční Letní taneční večer v areálu Horňáckého Šenku. K tanci a poslechu hraje skupina JaGr band.

Pohádkový les
V sobotu 7. září v 15 hodin se uskuteční Pohádkový les nejen pro nejmenší.

V letošním roce uplynulo 100 let od úmrtí Martina Zemana, významného velického rodáka, národopisného sběratele, spolupracovníka Františka Bartoše a Leoše
Janáčka. Pro nedostatek místa v tomto čísle se výročí budeme věnovat v příštím čísle
v září, ale upozorňujeme, že v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou probíhá
výstava dokumentů a předmětů z jeho pozůstalosti. Výstava trvá do 1. září 2019.

4

Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

Horňácký zpěváček
S myšlenkou podpory dětské zpěvnosti,
znalosti lidových písní a udržování horňáckých lidových tradic již několik let ve
Velké nad Veličkou existuje soutěž dětských
zpěváčků – Horňácký zpěváček. Letos se
tato soutěž uskutečnila dne 24. března 2019
a záštitu nad ní převzal Kulturní dům
a soubor Veličánek 1.

V kategorii do 10 let soutěžilo 12 dětí
a podle bodů poroty byli vybráni tři nejlepší (bez udání pořadí): Michaela Kadubcová a Jakub Maňák z Velké, Jaromír Šácha
z Brna. Děti kromě diplomu a keramických
maskotů soutěže dostaly možnost zazpívat
si také na přehlídce Zpěváček Slovácka
v Ratíškovicích.

Soutěžící děti byly podle celostátních
pravidel garantovaných Národním ústavem
lidové kultury ve Strážnici rozděleny do
dvou věkových kategorií – do 10 let a od 10
do 15 let. Zpěváčci byli hodnoceni nejen za
pěveckou kvalitu výkonu, ale také za spolupráci s doprovodnou muzikou, vhodný
výběr písně vzhledem k věku dítěte a regionu, výslovnost nářečí či celkový dojem a
náboj při zpěvu. Odborná porota složená
ze 7 osobností Horňácka a okolního Slovácka měla ve svém čele paní Annu Šajdlerovou,
zpěvačku a vedoucí ženského sboru z Velké.

V kategorii 10–15 let zpívalo také 12 dětí.
Postoupili, bez udání pořadí, tito: Vojtěch
John z Lipova, Jan Pavlík z Hrubé Vrbky
a Nela Nováková z Malé Vrbky. Tito tři
ostřílení mladí zpěváci reprezentovali
Horňácko na soutěži Děti a píseň – Slovácko v neděli 28. dubna 2019 ve Veselí nad
Moravou, odkud Janek Pavlík postoupil až
do celorepublikového kola.
Věřme, že soutěžní, ale přesto velmi příjemně přátelské klání ve zpěvu, děti pobavilo a dospělým dalo naději, že ani mládí
nenechá lidovou písničku zaniknout.
Magda Maňáková

Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019
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Překvapení se konalo
Vážení a milí Veličané, místní aj přespolní, dovolte mi, abych vám z celého
srdce poděkovala za překvapení, které jsem
zažila v sobotu 30. března ve 14.00 velického času. Povzbuzována panem starostou,
„že už je čas“, jsem vyšla před obecní úřad
a nevěřila vlastním očím, které ještě před
15 minutami viděly sedět na lavičce pouze
dva žáky šesté třídy připravené uklízet Velkou. Dobrovolníků se sešlo tolik, že to v tu
chvíli nešlo spočítat! To až podle fotografie
a přibližně podle hlášení jednotlivých
vedoucích skupin, které uklízely v pěti
lokalitách. Přesné číslo dodnes nevím,
protože v průběhu akce se někteří
spoluobčané zapojili po cestě od někud
někam a zase se vzdálili, aniž by byli
zaznamenáni. Tedy cca 60 nás uklízelo
Velkou určitě. Změny v organizaci, slunečné
počasí, pan starosta i místostarosta v akci,
členové zastupitelstva, spolků, občané, děti
a teplé odpoledne zakončené díky
Horňáckému šenku a Spolku pro Velkou
skvělým pohoštěním. Guláškem od Honzy
Migoty a aj po štamprli bylo. To vše, a nejen
to, byla souhra okolností, která vedla k

úspěšnému průběhu akce Ukliďme Velkou
2019. Posbíralo se přesně 1560 kg odpadu,
který byl až do tmy svážen do sběrného
dvora a tam vážen. Uklízelo se nad hřbitovem, za fotovoltaikou u Javorníka, na sídlišti za prodejnou COOP u hřiště, na Dubníku a řeka Velička, kterou velmi obětavě
uklidili převážně myslivci a jeden vodník.
Z celkového počtu dobrovolníků bylo asi 14
dětí, které si opekly vynikající špekáčky od
Kružiců a k tomu výborný chléb z pekárny
Kománek-Řehák. Od obecního úřadu obdržely diplom, sladkou odměnu a malý
věcný dar. Nesmím také zapomenout poděkovat za moc dobré buchty, které obětavě napekly některé účastnice úklidu. Spolu
s kafíčkem a čajem snad přispěly k dobré
náladě již v průběhu akce.
Převzetí akce obcí se velmi vyplatilo.
Děkuji za skvělou spolupráci obecnímu
úřadu a mým spolupracovníkům z komise
pro životní prostředí a podporu turismu.
Děkuji také sponzorům a vám všem skvělým dobrovolníkům za odvedenou práci.
Těšíme se na vás v příštím roce při 6. ročníku již tradiční akce Ukliďme Velkou.
Jana Lipárová

Mladé Horňácko 2019			
Rok utekl jak voda v potoce a my jsme
s novým jarem otevřeli další pestrobarevnou skládanku Mładého Horňácka. Ten
letošní, již 47. ročník, se uskutečnil ve
dnech 5.–7. dubna 2019. Písničky a říkanky,
ty nám dovedou o časech dávno minulých
ledacos vypovědět.
6

Bývaly doby, kdy k nám zalétávaly křepelky z teplých jižních krajů. A když vyvedly mláďátka, lidé louky pokosili a z pole poslední mandel sklidili, vracely se zase zpátky
na jih, za Dunaj, kde bylo teplo i obživa.
Dnes byste u nás marně křepelku hledali. Ani bosky už nikdo nechodí.
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

Mnoho věcí se mění. Jenom děti – ty jsou
snad všechny pořád stejné. Už odmały jak
živé stríbro. Běhat, vrtět se, zpívat, štěbetat, hopsat, to můžou každý den od rána do
večera, jak mohli zhlédnout i všichni návštěvníci letošního Mladého Horňácka.
Pod vedením dvaadvaceti vedoucích
vystupovalo 13 dětských souborů a 4 dětské cimbálové muziky, celkem 249 dětí
(z toho 45 muzikantů). Z pestrobarevné
skládanky horňáckých písní, říkadel, škádlivek, hádanek, her, tanců, zvyků a obyčejů
složili děti spolu s vedoucími souborů

součástí jejich života a péče o horňácké
folklorní mládí naprostou samozřejmostí.
Připomněli jsme také letošní kulaté
40. výročí Veličánku a loňské 45. výročí
Lipovjánku a první CD jejich muziky
„V lipovském hájku“.
Závěrečné pozvání pro ty, kdo mají chuť
spolu s „Veličánkem“ vynést zimu z dědiny
a do dědiny léto donést, se u diváků setkalo s příznivou odezvou, a tak bylo letošní
Mladé Horňácko vskutku zdárně ukončeno.
Dva z horňáckých dětských souborů,
Veličánek I („Trnka“) a Javorníček („Naša

a muzik opět jednu z mnoha neopakovatelných mozaik, jednu překrásnou píseň. Píseň
přátelství, lásky, rodinného štěstí, pohody
– domova, kam se člověk vždy rád vrací.
Součástí nedělního vystoupení bylo
i poděkování bývalému starostovi panu
Jiřímu Pšurnému a jeho mamince, Olze
Pšurné, která stála u zrodu Mladého Horňácka, a gratulace k osmdesátinám hrubovrbeckému primáši panu Martinu Hrbáčovi, pro které se stala horňácká „pěsnička“

koza strakatá“), také 27. 4. 2019 reprezentovaly Horňácko na oblastní přehlídce
dětských folklorních souborů v Kyjově.
Všem, kdo se jakoukoli měrou podíleli
na přípravě a zdárném průběhu letošního
Mladého Horňácka, děkujeme a těšíme se
na další spolupráci a naše stálé – ale i ty
nové – příznivce dětského folkloru mezi
sebou zase za rok rádi přivítáme.
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Anna Lerchová a Irena Mikesková
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Velikonoce ve mlýně
V neděli 21. dubna se konalo ve venkovních prostorách Horňáckého šenku velikonoční tvoření. Malovala se vajíčka voskovou technikou, barvičkami i v cibulových
slupkách. Děti si své výtvory mohly odnést
domů.
Kdo nechtěl tvořit, mohl si zakoupit již
hotové vajíčko, na výběr bylo z mnoha druhů i technik. Pánové, dámy ale i děti soutěžili v pletení korbáčů o nejdelší, nejkratší
a nejhezčí. Cenu za první místo ve všech
kategoriích si odnesli pánové ze Slovenska.
Byla zde také výstava obrázků dětí ze
školy na téma „Jarní motiv“. Návštěvníci
areálu pak vybírali a dávali hlas tomu nejkrásnějšímu a jeho majitel byl odměněn.
O hudbu se postarala cimbálová muzika
Romana Sokola a večer je vystřídala cimbálovka z Myjavy.
Bylo i něco k snědku, polévka z medvědího česneku, maďarská velikonoční polévka, grilované bratwursty k tomu pivko
z místního pivovaru, ale i nealko nápoje.
Počasí přálo, lidí se sešlo hodně. Snad
byli všichni spokojeni a příští rok se setkáme
opět v hojném počtu.
Jana Machálková
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Morena, Morena
Příjemným zpestřením a jistě i uměleckým oceněním práce žáků a pedagogů
velické ZUŠ bylo natáčení pořadu Folklorika, připravovaného a vysílaného Českou
televizí. Jelikož si pro červnový díl režisérka
Monika Rychlíková vybrala téma smrti,
nacvičili jsme s žáky ZUŠ píseň Morena,
Morena. Kořeny této písně a vůbec celé

Slovákové sklidila již několik úspěchu.
V roce 2018 jsme ji nahráli na CD Smrti,
milá smrti, předvedli jsme ji na několika
koncertech a živě ji mohli diváci ČT vidět
i v Dobrém ránu zvoucím na Horňácké
slavnosti 2018. Je zajímavé, že si nahrávku této písně vybrali i američtí studenti
FAMU pro svůj krátký film „Rakev“.

téma vynášení Moreny symbolizující končící zimu můžeme najít až v pohanských
zvycích vítajících jaro. Natáčení proběhlo
za pěkného počasí a výborné atmosféry
ve Filipovském údolí a zúčastnilo se ho na
dvacet žáků naší školy. Odtud jsme za lehkého deště pokračovali ke kuželovskému
„větráku“, kde jsme nahráli táhlou píseň
Umreli ně tatíček. Nutno podotknout, že
nahrávka této balady v interpretaci Sáry

Téměř mrazivé nahrávání Folkloriky
v dalších dnech pokračovalo v lokalitě
Machová a v Javorníku na Kopánkách.
Před kamerou stanul Martin Prachař se sadou písní Bože můj, otče můj, Anton Pavčo
s písní sebevrahů Szomorú vasárnap
(Presmutná neděla), Martin Hrbáč se sedláckou Včera umreła Dudovi žena a ženský
sbor Oskoruša s tragikomickou taneční
písní Na světě je šecko márné. Sólisty i sbor
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doprovodila Musica Folklorica. Kdo nestihl premiéru vysílání 1. června, může tento
díl Folkloriky dohledat v archivu ČT.
Těší mě, že žáci naší ZUŠ rozvíjejí své
umělecké dovednosti i po absolvování naší

školy a často i „infikují“ své okolí. Jistý důkazem je i fakt, že se při natáčení Folkloriky sešli současní i bývalí žáci naší školy,
jejich učitelé i mnoho rodičů a našich příznivců.
Petr Pavlinec,
ředitel ZUŠ Velká nad Veličkou

Jarní setkání s družební obcí
Nowy Dwór Gdański
Ve dnech 25.–27. dubna proběhlo tradiční setkání s družební obcí Nowy Dwór
Gdański z Polska. V pátek se žáci Velké
a žáci Noweho Dworu utkali v turnaji ve
florbalu, kde byli rozřazeni do jednotlivých
kategorií. Zatímco žáci hráli, jejich doprovod
ve složení ze zástupců města a učitelského
sboru navštívil Velehrad a kapli sv. Barbory
v Buchlově. Večer se zastupitelé obou obcí
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setkali při společné večeři v restauraci kulturního domu, kde byla pro žáky pořádána
diskotéka. V sobotu se uskutečnil společný
výstup na Velkou Javořinu, který mladí
sportovci uvítali, a ve večerních hodinách
proběhlo vyhlášení výsledků a uzavření
celé akce na hotelu Háj, kde byli naši hosté
ubytováni. Děkujeme žákům základní
školy za reprezentaci při sportovním klání.
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Pálení čarodějnic
I přes nepřízeň počasí se v úterý
30. dubna konala v areálu Válcového
mlýna již tradiční akce pálení čarodějnic. V čarodějnických kostýmech se
sešla početná skupina malých čarodějnic a čarodějů, ale i zasloužilých
čarodějek. Po příchodu byli malí soutěžící zaregistrováni a bylo jim přiděleno čarodějnické číslo, které sloužilo
k hlasování o nejhezčí čarodějku či
čaroděje. Současně probíhalo hodnocení o nejoriginálnější čarodějnický
dopravní prostředek.
Děti si mohly
v budově válcového
mlýna namíchat kouzelný lektvar, vyrobit
svíčku, najít diamant
v sklenici plné slizu,
prozkoumat hadí doupě, nahlédnout do kouzelné jeskyně či nechat
se vyfotit v čarodějnickém fotokoutku.
V celém areálu Horňáckého šenku
vládla čarodějnická atmosféra, po celou dobu zde plápolal oheň na otevřeném ohništi, kde si děti i dospělí opékali špekáčky, zahřát jsme se mohli
čajem či svařákem a ochutnat nejednu
čarodějnickou dobrůtku. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Plevel
band až do nočních hodin a tančilo
se doslova mezi kapkami deště.
Lenka Slováková
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019
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Modrotisk
Modrobílé dostaveníčko, které jsme
pod hlavičkou Horňácké jizby a Futra,
spolku pro Horňácko ve sváteční středu
dne 8. května uspořádali, bylo takovou
malou oslavou modrotisku.
Modrotisk je typická textilie využívaná především v lidovém oděvu. Jedná se o potisk textilu,
kdy se místa, která mají zůstat bílá, vykryjí tzv. rezervou, poté je látka barvena indigem. Rezerva se po barvení vypráním
odstraní a na látce zůstane viditelný motiv.
Tato tiskařská technika zažila největší
rozmach v 19. století. Využití si modrotisk
našel i na Horňácku použitím starých raznic s tradičními vzory na pracovní sukni,
která je součástí horňáckého ženského
kroje. Dnes v České republice fungují dvě
dílny ve Strážnici a v Olešnici.
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Dne 28. listopadu 2018 byl modrotisk
přidán na seznam nehmotného dědictví
UNESCO.
Ve 20. století se tvorbě z modrotisku
věnovala řada předních oděvních návrhářů
a v současnosti jeho obliba roste znovu.
Vzniká řada originálních projektů. Jedním
byla také modrotisková dílna, kterou jsem
uspořádala od podzimu 2018 do května
2019 ve Velké nad Veličkou. Inspirovala
jsem se od mojí kamarádky z Podluží,
Dagmar Hermi Benešové, která tuto dílnu
již pravidelně pořádá v Břeclavi. Během
půlročního období jsme se s účastnicemi
workshopu několikrát sešly, kdy jsme se
seznámily s historií modrotisku, výrobou
a užitím a samy si pak navrhly vlastní
motivy na plátno, z nichž pak vznikly oděvy a doplňky. Některé účastnice si šily samy,
některé spolupracovaly s mistryní krejčovského řemesla Ivetou Horákovou z Velké
nad Veličkou. Na sukních, šatech nebo
pánské košili či trenýrkách se objevují
motivy inspirované ve starodávných výšivkách z Ostrožka, „malůvky“ inspirované
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

krojovými nohavicemi z Boršic, vzory
z horňácké výšivky či ornamenty z Podluží
i Hané. Některé účastnice využily také
razítka či šablony. Svoje výtvory jsme pak
představily závěrečným odpolednem ve
dvoře Horňáckého šenku módní přehlídkou samotných aktérek kurzu.
O muzikantský doprovod se postarala
HCM Kubíci, do jednoho vstupu si přizvali
naši kamarádku primášku CM Javor
Marii Ostřížkovou. Program byl doplněn
také ukázkou z modrotiskové dílny Dagmar
Benešové v rámci jejího projektu Folklorní

výtvarná akademie Břeclav. Součástí odpoledne byl také menší jarmark lidových
řemesel z blízkého okolí zpod „Javoriny“.
Děkuji všem za krásně strávené odpoledne, o které se postaralo velkou měrou
mimořádně slunečné počasí. Děkuji i našim
sponzorům a příznivcům.
Závěrem bych Vás ráda pozvala na další ročník Dílny modrotisku na Horňácku.
Případné zájemkyně i zájemci se mohou
hlásit od měsíce září 2019. Bližší informace
můžete sledovat na stránkách www.hornackajizba.cz
Na další tvůrčí setkávání se těší
Jarmila Sládková

Májový nohejbalový turnaj
Dne 1. 5. 2019 se konal již tradiční nohejbalový turnaj ve Velké nad Veličkou.
Tento turnaj se pořádá od roku 2003.
Turnaj se tento rok uskutečnil od 9 do 12
hodin za účasti 5 týmů, které dvoukolově
sehrály utkání systémem každý s každým.
V minulosti jsme vždy hráli venku na asfaltovém hřišti na bytovkách (za prodejnou
COOP). Bohužel tento rok jsme se museli
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kvůli nepříznivému počasí přesunout do
sportovní haly. Vítězem se stal tým s názvem „O ničem“ (Holubík, Mička, Damborský). Druhé místo obsadil tým „Sparta“
(Kohůt, Rumíšek, Kolacia), třetí skončil
tým „RoToMa“ (Machálek, Kolaja, Bárta).
Tímto bych chtěl na příští ročník pozvat
zájemce o tento turnaj, který se bude znovu
konat v květnu 2020.
Rostislav Machálek
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Upozorňujeme rodiče i jejich děti, že máme
poslední volná místa na Letní tvořivé dílny pro děti,
které se budou konat v termínu
od 10. 7. do 14. 7. 2019
Volno je ještě v taneční, cirkusové a textilní dílně.
Přihlášku najdete na www.spolekfutra.cz

III. ročník akce Velká dětem 2019
Na sobotu 15. června 2019 připravil Spolek pro Velkou, pro děti
z Horňácka, již III. ročník akce
Velká dětem. Akce na jejíž realizaci se podílejí spolky a organizace
působící v obci Velká nad Veličkou
se letos zúčastní Školní klub Masarykovy
základní školy, SDH Velká nad Veličkou,
Rybáři Velká nad Veličkou, Veličánek, Sokol
Velká nad Veličkou, Škola šeliem (cvičení
kung-fu a čchi kung). Tato akce je ukázkou,
že i ve Velké nad Veličkou mohou různé
zájmové skupiny bez problémů spolupracovat a připravit pro děti společně odpoledne, plné her a zábavy.
Pro děti bude připravena řada soutěží
nejrůznějšího charakteru. Vyzkoušejí si své
sportovní dovednosti, ale také prověří
tvořivost a paměť. Děti si také mohou vyzkoušet jízdu na sportovních invalidních
vozících určených pro hru ragby, které
k nám přiveze ukázat Jan Mikeska. V průběhu odpoledne proběhnou ukázky zásahu

jednotky dobrovolných hasičů a také
ukázky cvičení kung-fu a čchi-kung
v podání dětí i dospělých.
Od 16.00 hodin se uskuteční vystoupení žonglérské a artistické
dvojice Dva v kruhu z Napajedel.
Po jejich vystoupení bude následovat hodinový žonglérský workshop v jehož průběhu
se děti budou moci seznámit s nejrůznějšími pomůckami pro žonglování a mohou
se naučit základní techniku žonglování.
Ve workshopu si budou moci vyzkoušet
žonglovací míčky, kužely, balanční talíře,
flowersticky, diabola, hula hoopy či jízdu na
jednokolce.
Pro děti bude připraveno občerstvení
a odměny za absolvování všech soutěží.
Celou akci podpořili Obec Velká nad
Veličkou, hospoda „Na hřišti“ a pivovar
Velický bombarďák.
Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti
TJ Kordárna Velká nad Veličkou a to za
každého počasí.
Lukáš Pachl, Spolek pro Velkou
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Oslava Dne matek v mateřské škole
“Nepotřebuji slunce,
které září, stačí mi úsměv
na Tvé tváři.
Jsi jako růže, která kvete,
jsi ta nejlepší maminka
na celém světě.”
Krásný Den matek připravily děti a paní učitelky
naší mateřské školy, které
pozvaly všechny maminky,
babičky, tety a ostatní ženy
na besídky konané od úterý
14. 5. do 16. 5. 2019 vždy
v 14.45 v MŠ.
Bylo to poděkování dětí
ke svátku maminek formou
básniček, písniček a tanečků
a předání dárečků vyrobených dětmi.
Jarmila Tomečková,
ředitelka MŠ
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Z letošní činnosti velických hasičů
Letošní rok pro nás začal tradiční akcí,
kterou je Hasičský ples. Ten letošní se konal
již v lednu a opět v prostorách kulturního
domu. O dobrou náladu se postarala hudební skupina JaGr band a také bohatá
tombola. O tom, že se všichni dobře bavili,
svědčí i to, že poslední hosté z plesu odcházeli až po páté hodině ranní.
Další tradiční hasičská akce s názvem
Velická hala 2019 byla v březnu. Tato soutěž pro mladé hasiče se těší stále větší oblibě a letošní rekordní účast 49 týmů (včetně
organizátorů cca 400 lidí) toto jen potvrdila. Soutěžilo se v kategoriích mladších
a starších žáků ve třech disciplínách (uzlová štafeta, štafeta dvojic a štafeta 4 x 60).
V kategorii mladších žáků soutěž nejlépe
zvládli hasiči z Mistřína, druzí byli hasiči
z Vacenovic a třetí Žeravice. V kategorii
starších žáků byli také nejlepší hasiči
z Mistřína, druhou příčku obsadili hasiči
z Hrubé Vrbky a třetí Vnorovy. Konkurence byla velká a ani naši mladí hasiči se v ní
neztratili, mladší žáci vybojovali 15. místo,
starší 8. místo.
V květnu měla na velickém náměstí premiéru další hasičská akce „Železný
hasič Velká nad Veličkou“.
Jedná se o soutěž jednotlivců v disciplíně zvané TFA
(Toughest Firefighter Alive
– Nejtvrdší hasič přežije).
Formát soutěže vznikl v 90.
letech 20. století v USA.
Je to nejnáročnější soutěž
hasičů na světě. Závodník
v kompletní výbavě, s dýcha16

cím přístrojem na zádech a v těžkých botách
plní různé úkoly, jako např. tahá hadice
a těžké kanystry, běhá po schodech nebo
v tunelu, mlátí kladivem do tzv. Hammer
Boxu, přelézá bariéru, tahá 80 kg těžkou
figurínu. Disciplína je to velmi fyzicky
náročná, spousta soutěžících ji dokončí na
pokraji úplného vyčerpání. Nutno dodat,
že čeští hasiči jsou v téhle disciplíně jedni
z nejlepších na světě. Také do Velké přijelo
několik soutěžících zvučných jmen. Tím
nej- byl Michal Skřivánek z Rohatce, loňský
mistr republiky v kategorii dobrovolných
hasičů. Michal během soutěže jasně ukázal,
že je stále tím nejlepším, trať zvládnul
s časem 2:31:11 (minut: sekund:setin) a stal
se jasným vítězem kategorie muži do 35 let.
Na druhém místě skončil Erik Jaborník
s SDH Velké Bílovice a na třetím místě
Ondřej Rybníkář z Blatnice. V této kategorii jsme měli dva zástupce z našeho sboru,
Zdeněk Maňák ml., který vybojoval 5. místo a Lukáš Maňák 12. místo. V kategorii
muži nad 35 let zvítězil Petr Čandrla z SDH
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Podolí (Brno-venkov). Mezi ženami dominovala Adéla Jarošová z SDH Pornice,
která s časem 2:57:02 „utekla“ zbytku startovního pole o více než minutu. Druhé
místo vybojovala Zdeňka Mrňková z SDH
Újezd a třetí Ivana Hykšová s SDH Hovorany. V kategorii tandemů byla nejlepší
dvojice Petr Čandrla (SDH Podolí) a Zdeněk Maňák ml. (SDH Velká n. V.). Ohlasy
na soutěž byly kladné, a proto chceme tuto
soutěž uspořádat i v příštím roce. Přestože
jsme soutěž pořádali poprvé, našlo se ve
Velké hned několik sponzorů, kteří neváhali a podpořili nás: Řemeslný pivovar
Velický Bombarďák, TAXI – Petr Jurena,
Kropa s.r.o., Pohostinství u Lajzů. Tímto
jim všem děkujeme. Taktéž děkujeme OÚ
Velká n. Vel. a to nejen za podporu s uspořádáním této soutěže.
V červnu se také zapojíme (možná jsme
se již zapojili – akce se koná po uzávěrce
čísla a záleží, kdy se k Vám zpravodaj dostane) do již tradiční akce Velká dětem, kde
nejen pro děti budou připraveny ukázky
naší techniky a několik stanovišť s hasičskou
tématikou. Také v rámci této akce chceme
stejně jako loni udělat ukázku „proč nehasit
hořící olej vodou“, která měla velký úspěch.
A co dalšího nás čeká? V září, tentokrát
trochu netradičně až 8. září soutěž v požárním útoku. Bude to již 23. ročník soutěže,
od loňského roku s názvem „O pohár starosty obce, Memoriál Pavla Tomčaly“.
Již dnes Vás na tuto soutěž srdečně zveme.
Poměrně klidné období momentálně
zažívá výjezdová jednotka (JPO II), která
od nového roku musela zasahovat „pouze“
4x (2x technický zásah, 2x požár). Mimo
tyto zásahy je činnost jednotky soustředěna
i na výcvik a údržbu naší techniky. Naše
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technika (Tatra 148 CAS 32, DA Avia 31)
patří mezi nejstarší na Jihomoravském
kraji a v současné době se intenzivně jedná
o pořízení nového vozidla, tak aby odpovídalo dnešním standardům a bylo možné jej
využít nejen k hašení požárů, ale i na různé
technické zásahy, kterých v současnosti
stále přibývá.
A na závěr ještě plán do budoucna.
V příštím roce 2020 oslaví náš sbor 140. let
výročí svého založení. Již dnes připravujeme plány na oslavu tohoto výročí. Proto
hledáme historické materiály k našemu
sboru. Pokud se mezi Vámi najde někdo,
kdo má doma nějakou kroniku, fotky, videa,
předměty se vztahem k hasičům, případně
cokoliv jiného, prosíme, kontaktujte nás.
Zajímá nás opravdu všechno: požáry, oslavy, cvičení, soutěže, atd. Rádi bychom si
tyto materiály alespoň prohlédli, naskenovali, vyfotili. Bohužel většina naší historie
se z různých důvodů zatoulala neznámo
kam. Pokud se těchto materiálů najde dostatek, rádi bychom (po domluvě s Vámi),
v rámci oslav uspořádali i výstavu.
Za SDH Velká nad Veličkou
Zdeněk Janků
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Aktuality z Kulturního domu
V současné době se intenzivně věnujeme
přípravám dvou stěžejních letních akcí. Ve
spolupráci s Programovou radou Horňáckých slavností se podílíme na přípravě Horňáckých slavností. Obec Velká nad Veličkou
má kromě technického zajištění úspěšného
průběhu slavností na starost organizaci
jarmaku a výstavy, které probíhají v průběhu slavností. Hlavně technickou organizaci jarmaku jsme letos posunuli na úroveň
odpovídající rozsahu této akce. Pro prodejce jsme připravili elektronickou přihlášku
a platbu poplatku za užívání veřejného
prostoru bankovním převodem. Na základě
přihlášek, jejichž příjem byl v tuto chvíli
zastaven, se nám podaří zajistit lepší organizaci jarmaku a větší komfort nejen pro
prodejce, ale také pro návštěvníky jarmaku.
Současně se nám po více než půlročním
jednání podařilo dojednat na páteční část
programu Ozvěn Horňácka vystoupení
legendární folkového písničkáře Jarka
Nohavici. Jednání s jeho managmentem
nebyly vůbec snadné, protože Jarek Nohavica v letošním roce uskuteční na území
České republiky pouze pár koncertů a má
velmi přísné organizační podmínky pro své
vystoupení. Z toho plynou také omezení,
které budou na koncertě platit. Přestože se
to jistě nebude všem líbit, je jejich dodržení
podmínkou pro uskutečnění koncertu.

V průběhu koncertu bude proto zakázán
prodej alkoholických nápojů a současně
nebude na koncert umožněn vstup dětem
mladším 15 let. Věříme, že i přes tato omezení bude koncert Jarka Nohavici na Strážné Hůrce jeden z neopakovatelných zážitků.
Na konci června 25. 6. se na Kulturním
domě uskuteční workshop výroby barefoot
sandálů pod vedením zkušených lektorů
ze společnosti Happysandals. Tyto sandály
jsou alternativou k bosochůzi a jsou vhodné
jak pro dospělé, tak i pro děti. Účastníci
workshopu si tyto sandály vyrobí na míru
podle svých představ.
V průběhu letních prázdnin plánujeme
zrealizovat promítání letního kina. O termínech, místě konání a promítaných filmech
budete včas informování prostřednictvím
webových a facebookových stránek Kulturního domu.
Intenzivně rovněž pracujeme na přípravě programu na podzimní sezónu. Připomínáme odložené představení ochotnického spolku Svatopluk z Hodonína s představením Plejtvák. Vstupenky zakoupené
v původním předprodeji platí i na odložené
představení.
Můžete se těšit také na představení
Liga proti nevěře v hlavní roli s Michaelou
Kuklovou. O dalším programu vás budeme
včas informovat.
Soňa Pachlová

Obec Velká nad Veličkou hledá
brigádníky na Horňácké slavnosti
Zájemci, hlaste se u vedoucí Kulturního domu nebo na tel. 606 025 909
18

Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

Hor na cke
sl avno

st i

18.-2 1 .

cerven

ce

2 019

ve l k a
na d
vel ick
ou

Hlavní pořadatel:
Obec Velká nad Veličkou ve spolupráci
s Programovou radou Horňáckých slavností
Tato akce se koná i díky podpoře
Jihomoravského kraje
a obcí Horňácka
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Ctvrtek 18. 7. 2019
Budova obecního úřadu
Velká nad Veličkou
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAV:
NA HORŇÁCKO
výstava litografií Františka Pavlici
VÝSTAVA FOLKLORNÍHO
MALÍŘSTVÍ
obrazy s náměty z Horňácka
a Slovácka ze soukromé sbírky
Miroslava Ondruše

Patek 19. 7. 2019
Válcový mlýn Antonína Nováka
ve Velké – vernisáž
17.00 HORŇÁCKÉ MÚZY
Výstava ilustrací Venduly
Chalánkové, Magdy Vachunové
a Radky Martincové
Připravily Futra, spolek pro
Horňácko a Galerie výtvarného
umění v Hodoníně
Horňácký stadion
19.30 SLOVÁCKÁ POHÁDKA

Prog ra mova ra da
Horna ckych sla vnosti
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Pořad podle námětu stejnojmenné
knihy Rudolfa Kynčla
Připravily Anna Šajdlerová
a Magdalena Maňáková
21.00 CHODNÍČKY
K LIDOVÉ PÍSNI
Připomínka výročí Leoše Janáčka
a Martina Zemana
Připravili Monika Frantová
a Petr Pavlinec

Sobota 20. 7. 2019
Velické náměstí
9.00 TRADIČNÍ JARMAK
Připravily Soňa Pachlová
a Maria Tomčalová
Areál obecního úřadu
9.00 VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
Připravili veličtí chovatelé
U kostela
13.30 POD JAVORINÚ
PTÁČEK ZPÍVÁ
Setkání horňáckých sborů
Připravil Antonín Vrba

Kdo by neznal Horňácké slavnosti ve
Velké nad Veličkou! Sjíždějí se na ně lidé
ze všech koutů republiky, a dokonce i ze
zahraničí. Těší se na to, že prožijí náš
horňácký folklor na vlastní kůži. A i když
někteří místní obyvatelé se už těší, až návštěvníci zase odjedou a „humbuk“ ustane,
pořád je ještě i velká spousta těch, kteří si
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Dům č. p. 166
15.30 NEKÁZAŁ PÁMBU
BŁÁZNIT..., ALE OBÉJDI
SA BEZ TEHO...
Připravili Pavel Popelka
a Martin Kuchyňka

Nedele 21. 7. 2019

Válcový mlýn Antonína Nováka
ve Velké
17.30 SUPÍ ŠKREK
O najvětšího znalca horňáckých
sedláckých
Připravila Horňácká cimbálová
muzika Libora Supa

Kostel sv. Maří Magdalény
10.45 SLAVNÁ MŠE SVATÁ
– PATROCINIUM

Horňácký stadion
19.00 PRO JEDNO KVÍTÍ
SUNKO NESVÍTÍ
Pořad dětských horňáckých souborů
Připravili Jana Evjáková a Martin Zríni

Kuželovský větrný mlýn
14.00 ROK PODE MLÝNEM
Připravili Klára Kostelanská
a Roman Sokol

21.00 PĚKNÉ ZKÁZÁNÍČKO
MARTINA HRBÁČE
Pořad k 80. narozeninám
Martina Hrbáče
Připravili Martin Hrbáč, Petr Mička
a Břetislav Rychlík

V jednotlivých pořadech účinkují
soubory, sbory, cimbálové muziky,
skupiny a sólisté z Horňácka
a podjavorinské oblasti.

Po skončení programu bude
následovat NOC S HUDCI
sami tyto slavnosti rádi užívají, ať už jako
účinkující, diváci nebo třeba jen návštěvníci jarmaku.
Horňácké slavnosti se konají sice až
v polovině července, ale příprava na ně
probíhá už od podzimu předcházejícího
roku. Je potřeba připravit večerní programy
na Strážnou hůrku, doprovodné programy
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Velické náměstí
9.00 TRADIČNÍ JARMAK
Připravily Soňa Pachlová
a Maria Tomčalová

Velické náměstí
11.45 DECHOVÁ HUDBA
LIPOVJANKA

Pořadatelé Horňáckých slavností
si vyhrazují nárok na případnou
změnu programu.

během dne, výstavy, jarmak a spoustu dalšího. Aby vše proběhlo tak, jak má a aby byla
zachována regionální čistota, na to dohlíží
Programová rada Horňáckých slavností.
Ta je ve své práci plně podporována obecním úřadem, na jehož bedrech leží veškeré
technické zázemí. Obec Velká nad Veličkou
je také zřizovatelem Horňáckých slavností.
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Mnozí se možná ptáte, kdo vlastně tvoří Programovou radu. Jsou to vedoucí souborů, sborů, muzik a tanečních skupin
fungujících na Horňácku (nebo jejich zástupci). Někteří členové vzhledem k věku
už folklorní skupiny nevedou, ale jsou nápomocni radami a zkušenostmi, které za
celý život při práci s folklorem získali.
A jaká je vlastně cesta od počátku až
k tomu, co všechno mohou diváci během
Horňáckých slavností zhlédnout a navštívit?
Programová rada se začíná scházet od
podzimu. Dávají se dohromady návrhy
na programy, připomíná se, jestli je nějaké významné výročí, které by se slušelo
v rámci Horňáckých slavností vzpomenout, případně k němu připravit program
a podobně.
Autoři programů bývají často členové
Programové rady. Ale není tomu tak vždy.
Může přijít jakýkoliv jiný příznivec folkloru a předložit Programové radě svůj návrh.
Poté, většinou v lednu, se návrhy finalizují
a Programová rada vybírá a schvaluje, které programy se budou o letošních Horňáckých slavnostech realizovat. Programová
rada se snaží vždy vybírat programy tak,
aby byly pro diváky pestré a zajímavé. Také
dohlíží na to, aby v průběhu Horňáckých
slavností měla možnost vystoupit každá
folklorní skupina, soubor, sbor i muzika
fungující na Horňácku.
Je náročné vybírat programy tak, aby
se vždy a všechny líbily všem. Jak se říká:
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„Není na světě člověk ten, co by se zavděčil
lidem všem“. To platí i o Programové radě.
Je to také hodně závislé na nabídce. Jeden
rok to může být tak, že návrhů na programy je třeba 12 a musí se některé odmítat.
A další rok se může stát, že program naplníme „tak akorát“.
Dále potom programová rada řeší podrobnosti programů, časové rozložení, umístění jednotlivých programů (zda budou na
Strážné hůrce, u kostela, nebo jinde), jarmak, výstavy, návrhy na plakát a mnoho
dalšího. Autoři vybraných programů i jednotlivé sbory, soubory, muziky i folklorní
skupiny pilně připravují svá vystoupení
a výsledek můžete v druhé polovině července posoudit sami.
Programovou radu od počátku jejího
vzniku vedla paní Zdenka Jelínková a po
ní tuto funkci přebrala paní Maryna Pavlincová, která vedla programovou radu asi
20 let. Myslím, že společně s bývalým panem starostou Jiřím Pšurným udělali
spoustu práce, snažili se vyhledávat a napravovat nedostatky při organizaci a pozvedali úroveň Horňáckých slavností. Letos
jsem do této čestné funkce vést programovou radu byla zvolena já a věřím, že za
podpory obce, v čele se současným panem
starostou Petrem Šmidrkalem, budeme
v jejich práci úspěšně pokračovat.
Irena Mikesková,
předsedkyně Programové rady
Horňáckých slavností
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Sezona 2018/2019 z pohledu velických házenkářek
Sportovní klub házené funguje ve Velké
nad Veličkou od roku 2006. Jeho doménou
jsou zejména dívčí kategorie a za dobu svého fungování vychoval spoustu dobrých
hráček. Některé z nich dnes již nastupují
nejen za interligové kluby v soutěži MOL
liga (nejvyšší česko-slovenská soutěž), ale
i za české reprezentační výběry. Během let
své existence si klub vybudoval velmi dobré jméno nejen v České republice, ale i na
Slovensku. V klubu aktuálně působí 55
hráček (nejsou zahrnuty hráčky na hostování a limitovaných přestupech). V letošní,
již ukončené sezoně, náš klub reprezentovala družstva mladších dorostenek, mladších žaček a minižaček (přípravka). Je nutno podotknout, že kategorie mladších žaček
a minižaček se prolínají a většina minižaček
již letos nastupovala v Jihomoravské lize
mladších žaček. Sezona 2018/2019 začala
pro naše děvčata už v srpnu, kdy se naplno
rozjely tréninky a přípravné kempy.
Prvním „ostrým“ měřením sil pro minižačky byl v září jednodenní turnaj ve
slovenské Šale, kde náš tým jako jediný
český zástupce vybojoval 2. místo. Následoval velmi dobře obsazený víkendový
Mikulášský turnaj ve Veselí nad Moravou
a 3. místo velických děvčat. V lednu 2019
se ve velické hale na třídenním turnaji sešlo
10 družstev minižaček z České republiky
a Slovenska. Konkurence byla opravdu
velká, přijeli i soupeři zvučných jmen jako
např. Duslo Šala (Slovensko), Slavia Praha,
Zlín, Praha-Háje, atd. Naše děvčata velmi
dobře zvládla tlak domácího prostředí
i silné soupeře a vybojovala 1. místo (A-tým)
a 3. místo (B-tým). Sezona pokračovala
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víkendovými turnaji v Žirovnici a Ivančicích. Z obou těchto turnajů děvčata odjížděla se stříbrnými medailemi. V Ivančicích
bojoval i B-tým, který nakonec obsadil
8. místo. Posledním turnajovým víkendem
byl květnový turnaj v Kunovicích. Veličanky do kategorie minižaček postavili dvě
družstva, která se postupně probojovávala
turnajovým pavoukem a nakonec se proti
sobě postavila ve finále!!! Poněkud překvapivě se nejlepším týmem turnaje v kategorii
minižaček nakonec stal tým Velká nad
Veličkou B.
Jak již bylo zmíněno, minižačky letos
nastupovaly jako tým Velká nad Veličkou
– B v Jihomoravské lize mladších žaček
a přestože tým byl o hodně mladší (hráčky
ostatních týmů jsou v průměru o 2 roky
starší!) a méně zkušený, něž týmy soupeřů,
dvakrát se jim podařilo silnější soupeře
překvapit a vyhrát. Nakonec oproti předpokladům před začátkem ligy tento tým
neskončil na posledním místě, což bylo
příjemným překvapením nejen pro tým
samotný.
A ještě dodatek: V kategorii minižaček
je možné, aby v týmu nastupovali i kluci.
U nás ve Velké tuto výjimku potvrzuje jediný kluk, kterým je brankář Adam Trýska.
Adam je nejen neodmyslitelnou součástí
týmu, ale je i jeho velkou oporou.
Mladší žačky začaly turnajovou sezonu
2018/2019 víkendovým turnajem ve Veselí
nad Moravou, kde vybojovaly 11. místo.
Následoval tradiční domácí třídenní turnaj,
kde naše děvčata obsadila 7. místo. Další
víkendové turnaje v Otrokovicích a Kunovicích pro naše mladší žačky znamenaly
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8 a 9. místo. Stejně tak nastupovaly i v Jihomoravské lize mladších žaček jako tým
Velká nad Veličkou – A. Po skončení ligy
zaujaly krásnou pátou příčku. Za zmínku
také stojí, že Adriana Bačíková se v lize
stala nejlepší střelkyní sedmimetrových
hodů a čtvrtou nejlepší střelkyní celé ligy,
i když třetí příčka jí unikla o jediný gól.
Letos nás velmi úspěšně reprezentovalo
i družstvo mladších dorostenek. Hlavním
„bodem“ jejich sezony byla ligová soutěž,
konkrétně 2. liga mladších dorostenek –
skupina východ. Po celou sezonu vyrovnané a vynikající výkony vynesli naše družstvo
v závěrečném součtu ligy na skvělé druhé
místo! Lídrem týmu a také nejlepší střelkyní týmu je Veronika Štipčáková. Některé
z našich dorostenek také hostují v interligovém týmu SKH Veselí nad Moravou, kde
nastupují v soutěži 1. liga starších dorostenek. I v tomto týmu byla Veronika nejvýraznější postavou a také nejlepší střelkyní
tohoto týmu.
24

Naše dorostenky se neztratily ani na největší házenkářské akci Prague Handball
Cup 2019. Tento velikonoční pětidenní
mládežnický turnaj je největší házenkářskou akcí v Evropě, hraje se v 53 halách po
celé Praze a letos se jej zúčastnilo 638 družstev z celkem 30 zemí. Ve své kategorii
děvčata vybojovala postup do osmifinálové
skupiny. Mimo týmy z ČR se utkaly např.
s týmy OV Helsingborg (Švédsko), JSG
Münden /Volkmarshausen (Německo)
nebo Club 72 Köniz (Švýcarsko).
Závěrem se sluší poděkovat hráčkám
za jejich výkony, dále trenérům a všem,
kteří se o házenou ve Velké starají, neboť jak
je vidět, roste nám ve Velké hned několik
házenkářských nadějí a některé snad jednou
uvidíme ve špičkových klubech a české
reprezentaci. Také za podporu děkujeme
Obecnímu úřadu Velká nad Veličkou
a sponzorům – firmě Kordárna a.s. a firmě
Siempelkamp CZ. DĚKUJEME
Rodiče a přátelé házené
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Masarykova základní škola Velká nad Veličkou
Přehled činností a aktivit našich žáků za 2. pololetí školního roku 2018/2019
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
KNIHOVNY
Ve čtvrtek 14. 3. 2019 proběhlo v knihovně pasování žáků 2. A na čtenáře. Této akce
se zúčastnili kromě paní knihovnice Věry
Prachařové také pan starosta Ing. Petr
Šmidrkal a pan ředitel Mgr. František
Frýdecký, Ph.D. Po příchodu do knihovny
si paní knihovnice poslechla čtení všech
žáků. Všichni dokázali, že umí číst, a proto
mohou být pasováni na čtenáře knihovny.
Poté následovalo vlastní pasování. Postupně každý žák poklekl a pan starosta jej pomocí meče (dětského) pasoval, podobně
jako rytíře, na čtenáře. Pak obdrželi od pana
ředitele a paní knihovnice průkaz čtenáře
a pamětní list.
PONOŽKOVÝ DEN
Dne 21. 3. 2019 proběhl Světový den
Downova syndromu – Ponožkový den.
Datum nebylo vybráno náhodně – Downův
syndrom je způsoben ztrojením 21. chromozomu – odtud vychází datum 21. 3.
Ponožkový den vychází taky symbolicky
z písmene X, které ponožky připomínají, když jsou oblečené a nohy dáte patami
k sobě. Proto jsme si v tento den oblékli
každou ponožku jinou jako symboliku
poruchy chromozomu X. Alespoň symbolicky jsme tak podpořili lidi s tímto postižením.
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WORKSHOP – ZÁKLADY
PRVNÍ POMOCI
Dne 28. března se pro žáky 1.–5. ročníku uskutečnil workshop zaměřený na základy první pomoci s prevencí úrazů. Žáci
se seznámili, jak ošetřit různá poranění
a připomněli si i důležitá telefonní čísla.
Každý žák byl odměněn odznakem a každé
třídě bylo vystaveno osvědčení o absolvování zdravotnického školení „Čtvero roční
období“.
MLADÉ HORŇÁCKO
Letos proběhl již 47. ročník dětského
folklorního festivalu Mladé Horňácko. Již
tradičně děti ze sedmi souborů všech horňáckých obcí vystupovaly v pátek 5. 4. 2019
pro žáky 1. i 2. stupně naší školy. O přípravu více než 250 svačin pro účinkující se
postaraly žákyně 9. ročníku pod vedením
paní učitelky Brablcové.
SBĚR PETRKLÍČŮ
V polovině dubna se udělalo hezké počasí a my jsme se s žáky mohli vydat na sběr
petrklíčů. I když jich letos nebylo tolik,
i přesto se nám podařilo nasbírat dostatečné množství této byliny. Petrklíče se používají do horňáckých čajů, konkrétně do čajů
Vojšická duha a Horňácký odzemek.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. třídy probíhal trochu netradičně. Žáci 9. ročníku provedli budoucí
prvňáčky pod dohledem paní učitelky
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Mikeskové pohádkovým lesem, kde musely
děti plnit různé úkoly – královně nakreslily
obrázek, čerta zajímalo, jestli umí počítat,
víla zkoušela jejich obratnost při věšení
prádla, vodníkovi pomáhaly třídit barevné
pentličky a s kouzelníkem procvičovaly
geometrické tvary. Pro školní rok 2019/2020
tak bylo zapsáno celkem 26 nových prvňáčků.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZZS
Symbolicky 15. 5. (155) proběhl ve veselské poliklinice Den otevřených dveří
zdravotnického záchranného systému. Žáci
4. a 5. ročníku se mohli seznámit s prací
záchranářů, prohlédnout si jejich zázemí,
vybavení sanitky a ukázky i nácvik první
pomoci, včetně resuscitace a nahrávky hovoru, jak přivolat pomoc.

UKLIĎME ČESKO
V dubnu se každoročně slaví Den Země.
K tomuto dnu probíhá po celé republice
řada aktivit. Jednou z nich je i úklidová akce
„Ukliďme Česko“, do které se již pravidelně zapojuje i naše škola. Všechny třídy se
vydaly do jednotlivých částí obce, aby tak
vyčistily a odstranily nejen černé skládky,
ale také veškerý nepořádek, který do přírody nepatří. Tímto všem žákům děkujeme,
že jim není příroda ani naše okolí lhostejné,
a že se do úklidu zapojili s opravdu velkým
nadšením.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
4. ROČNÍK
Koncem května se žáci 4. ročníku vydali na dopravní hřiště do Veselí nad Moravou. Cestu vlakem zvládli na jedničku
a pak už je čekala výuka s dopravní tématikou. Součástí výuky měla být i praktická
část, na kterou se samozřejmě děti těšily
nejvíce. Bohužel nám nepřálo počasí a děti
si tentokrát nevyzkoušely jízdu na dopravním hřišti. Teoretická část byla zakončena
testem a všichni zúčastnění obdrží průkaz
mladého cyklisty.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VINNETOU
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se v rámci kulturních akcí zúčastnili představení Divadla
Polárka v Městském divadle Zlín. Inscenace
Vinnetou je nápadité a hravé hudební
divadlo s loutkami. Příběhem provázely
čtyři indiánky, které malého Vinnetoua ve
formě loutky postupně učily a vychovávaly.
Dřevěný panáček pak oživl a spolu s Old
Shatterhandem se snažil o usmíření bílých
osadníků s indiány. Celá inscenace byla
humorně laděna a doprovázena typickou
muzikou z Divokého západu.

DEN DĚTÍ
V pátek 31. května proběhly ve škole
oslavy ke Dni dětí. Žáci 1. stupně zhlédli
v kulturním domě film Jak vycvičit draka
3 a poté pro ně byly nachystány různé soutěžní disciplíny na školním dvoře. Na správné provedení a plnění úkolů dohlíželi na
jednotlivých stanovištích žáci 9. ročníku.
Žáci 2. stupně měli individuální program
– většinou nějaké vycházky po okolí, a pak
na ně čekal film Aquaman. Celá tato akce
proběhla za podpory společnosti Kordárna
Plus a.s., která akci finančně podpořila
a poskytla žákům svačinky.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM,
KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ A ORGANIZACI TĚCHTO AKCÍ.
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Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO
JAZYKA – OKRESNÍ KOLO
Dne 21. 2. 2019 reprezentovala naši školu Kateřina Plešová, žákyně 9. B, v okresním kole olympiády z anglického jazyka.
Žákyně se umístila na krásném 6. místě
z celkového počtu 24 uchazečů a prokázala tak, že její jazykové znalosti a schopnosti
jsou na výborné úrovni. Z celkového počtu
bodů 88 získala 82 bodů.
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
– KRAJSKÉ KOLO
Letošní 48. ročník Dějepisné olympiády
byl tematicky náročný: „Za poznáním, za
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny
civilizace.“ Přesto se s ním naše žákyně
Marie Okénková vyrovnala velmi dobře.
V krajském kole v brněnských Lužánkách
v konkurenci 28 studentů ze základních škol
i gymnázií získala pěkné sedmé místo.
PYTHAGORIÁDA
Začátkem dubna proběhlo školní kolo
Pythagoriády. Jde o matematickou soutěž,
která je určena žákům 5. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící řeší 15 úloh. Na
jejich vyřešení mají 60 minut. Za každou
správnou odpověď obdrží soutěžící 1 bod.
Nejúspěšnější řešitelé školního kola:
5. ročník – Matěj Okénka, Lucie Tománková, Jolana Jagošová, Jana Malečíková, Filip Vaněk

6. ročník – Jiří Sládek, Julie Kohútová,
Samuel Čajka
7. ročník – Mirek Kománek, Dominik
Miškeřík, Adam Pinkava
8. ročník – Anna Sládková, Jan Polách,
Johana Slováková
MATEMATICKÝ KLOKAN
I v tomto školním roce jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan. Žáci řešili soubor testových úloh
ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení.
Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle
obtížnosti. Za správnou odpověď získal
soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď ztratil jeden bod. A jak to letos dopadlo?
Zde jsou nejlepší řešitelé jednotlivých
kategorií:
Cvrček (2.–3. třída) – Matěj Mišík, Michal Kadubec, Adam Trýska, Filip Lhotka
Klokánek (4.–5. třída) – Martin Tomčala, Jana Malečíková, Tomáš Šišpera
Benjamín (6.–7. třída) – Iva Morávková,
Lukáš Lipár, Tereza Krausová
BIBLE A MY
Velmi úspěšně naši základní školu
v celostátním kole této soutěže reprezentovala žákyně devátého ročníku Marie
Okénková, které se podařilo svými výbornými výkony vybojovat krásné 15. místo.

ÚČASTNÍKŮM VŠECH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ BLAHOPŘEJEME
A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY.
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Úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích
SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
– OKRESNÍ FINÁLE – VELKÁ
NAD VELIČKOU
Pod odborným dohledem olympijské
medailistky Šárky Kašpárkové proběhlo
7. března okresní finále atletického víceboje. Tento již 10. ročník soutěže přivítal téměř stovku sportujících dětí ze čtyř základních škol (Blatnice pod Svatým Antonínkem, Hroznová Lhota, Kuželov a Velká nad
Veličkou). Zasloužené vítězství a postup do
krajského kola vybojoval tým žákyň a žáků
MZŠ Velká nad Veličkou.
VELICKÁ LAŤKA
Již 21. ročník tradiční atletické soutěže
žáků a žákyň základních škol z Horňácka,
Veselska, Strážnicka a Ostrožska přinesl
i letos velmi kvalitní sportovní výkony.
Mezi všemi vyčnívala starší žákyně Pavlína Čajková z pořádající Masarykovy
základní školy ve Velké nad Veličkou, která
překonala laťku ve výšce 155 cm a stanovila
tak nový rekord ve své věkové kategorii.
Soutěž družstev o putovní pohár ředitele
školy vyhrál s výrazným náskokem tým
domácí základní školy. Soutěžilo 116 jednotlivců a 15 družstev.
MALÝ FLORBAL – OKRSKOVÉ
KOLO – VELKÁ N. VEL.
V úterý 2. dubna proběhlo ve Velké nad
Veličkou okrskové kolo malého florbalu
mladších chlapců. V konkurenci 6 f lorbalových týmů naši chlapci vybojovali krásné
druhé místo.
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MALÁ KOPANÁ – OKRSK. KOLO
– VELKÁ N. VEL. – STARŠÍ ŽÁCI
Kolektiv starších chlapců bojoval 8. dubna o postup na okresní finále v malé kopané. Kluci v průběhu celého turnaje nepoznali hořkost porážky a zaslouženě postoupili.
MALÝ FLORBAL – OKRSK. KOLO
– VELKÁ N. VEL. – STARŠÍ ŽÁCI
Družstvo starších chlapců opět potvrdilo svou florbalovou kvalitu a úspěšně dokráčelo k pěknému druhému místu. V turnaji
soupeřilo celkem 6 základních škol.
McDONALD‘S CUP – OKRSK.
KOLO – HROZNOVÁ LHOTA
Ve středu 10. dubna proběhlo v Hroznové Lhotě okrskové kolo fotbalového turnaje
dětí prvního stupně. Mladší kategorie si přivezla bronzové medaile a starší tým vybojoval vítězství a postup do okresního finále.
MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ
SETKÁNÍ – VELKÁ N. VEL.
V měsíci dubnu naše základní škola
pořádala mezinárodní turnaj, na kterém
s našimi reprezentanty soupeřily sportovní
týmy partnerského města z Polska. Po dramatických bojích jsme získali vítězství ve
florbalovém turnaji chlapců i dívek.
VYBÍJENÁ – OKRESNÍ FINÁLE
– HODONÍN
Tým složený z děvčat prvního stupně
vzorně reprezentoval naši základní školu na
okresním finále, kde vybojoval celkové vítězství a zaslouženě postoupil na krajské
finále do Brna.
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Družstvo Horňáckého čtyřboje

POHÁR ROZHLASU – OKRESNÍ
FINÁLE – HODONÍN
K nejkvalitnějším sportovním výkonům
atletického jara patří krásné druhé místo
kolektivu starších děvčat, které se prosadilo v těžké konkurenci 12 městských i vesnických sportovních týmů.
McDONALD‘S CUP – OKRESNÍ
FINÁLE – HROZNOVÁ LHOTA
Fotbalový tým složený z žáků čtvrtého
a pátého ročníku vybojoval ve 22. ročníku
tradičního turnaje krásné 2. místo.
VYBÍJENÁ – KRAJSKÉ FINÁLE
– BRNO
Tým složený z děvčat prvního stupně
skvěle reprezentoval naši školu na krajském
finále v Brně, kde vybojoval krásné 3. místo.

HORŇÁCKÝ ČTYŘBOJ – LIPOV
Žáci 1. stupně se zúčastnili 7. ročníku
lipovského čtyřboje o putovní pohár starosty obce. Letos nám nepřálo počasí, a tak se
závody konaly netradičně v tělocvičnách
lipovské základní školy. Děti bojovaly
jako o život ve všech disciplínách, zejména
mladší žáci při přehazované hráli s obrovským nasazením. I díky tomu se nám letos
podařilo obhájit prvenství a opět jsme přivezli putovní pohár zpátky na naši školu.
CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ
Již posedmé v řadě se naši sportovci
stali absolutním vítězem v bodování
asociace školních sportovních klubů
a získali tak titul nejlepší sportovní škola okresu Hodonín (35 soutěžících základních škol).

VŠEM SPORTOVCŮM GRATULUJEME A DĚKUJEME
ZA VZORNOU REPREZENTACI.
František Frýdecký, ředitel školy
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Veličtí chovatelé
Jednou z hlavních a podstatných aktivit pro chovatele je uspořádání své vlastní
výstavy drobného zvířectva ve Velké nad
Veličkou. Výstava se koná vždy v termínu
konání Horňáckých slavností a za ty roky,
co je chovateli pořádána, se stala, troufnu
si říct, součástí programu jako je třeba jarmak a jiné. Já jsem členem svazu chovatelů
od r. 2007, bude to tedy moje třináctá výstava a doufám, že šťastná, jako pro ostatní
velické chovatele. K této výstavě se staví
kladně jak OO ČSCH, tak i Obecní úřad
ve Velké nad Veličkou a letos, řekl bych
velmi kladně, i programová rada Horňáckých slavností v čele se svou nově zvolenou
předsedkyní.
Letos nám bylo také přislíbeno doprovodné vystoupení cimbálové muziky Trnečky a já jsem k tomu přidal, ve Velké premiérové, vystoupení s názvem „Králičí hop“,
které se mi podařilo zajistit a doufám, že se

bude líbit. Myslím, že naše výstava našla
spoustu příznivců i z řad těch nejmenších,
kteří se každoročně i s rodiči vracejí, aby si
naživo prohlédli zvířátka, která spousta
z dnešních dětí vidí už jen na obrázku,
takže to bude pro ně zase něco zajímavého.
Na závěr malinká prosba. Prosím
všechny příznivce velického chovatelství, jestli by nám byli ochotni pomoci
brigádně hlavně v pátek 19. 7. při odborném posuzování zvířat. Pomoc by
se týkala vypisování oceňovacích lístků
a chytání a přenášení zvířátek. To by myslím zvládla i mládež z vyšších ročníků ZŠ.
Pokud byste se rozhodli přiložit ruku k dílu,
obraťte se pro bližší informace na mě.
Těšíme se na spolupráci se všemi ochotnými pomoci při dobré věci.
Jak to všechno proběhne, budu moci
vyhodnotit až v následujícím čísle tohoto
čtvrtletníku.
Jan Kovárník, předseda ZO ČSCH

Bohatství za humny – a jak o ně nepřijít
2. Půda je banka, do které ukládáme vodu
Uznávám, vážení přátelé zahrádek a života, že nejsem nijak originální. O hospodaření s vodou a jejím nedostatku se v poslední době diskutuje doslova „na každém
rohu“. Nemohu však toto téma opomenout,
do seriálu Bohatství za humny rozhodně
patří.
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Mám teď na mysli tzv. zelenou vodu,
tedy vodu pocházející z dešťových srážek.
Zelená se jí říká proto, že umožňuje růst
rostlin. Tím následně dává život půdním
organismům, hmyzu, ale také drobným
i větším obratlovcům včetně člověka.
A právě onen posledně jmenovaný obrat-
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lovec se na straně jedné nejvíc podepisuje
na jejím nedostatku, na straně druhé je jediný, který s nedostatkem vody vědomě
může „něco dělat“.
Půda je nesmírné bohatství, kterého si
málo vážíme. Často ji vnímáme pouze jako
prostředek, díky kterému lze pěstovat plodiny sloužící jako potrava lidem či hospodářským zvířatům, v horším případě jako
surovina pro výrobu biopaliv. Obrovský
význam půdy však tkví také v její schopnosti zadržovat vodu. Čím je půda zdravější, tím je tato schopnost vyšší. Uvádí se,
že třiceticentimetrová vrstva kvalitního
humusu zadržuje tolik vody jako „jezero“
o hloubce 7 cm!
Půda je zdravá tehdy, když obsahuje
spoustu rostlinného materiálu v různém
stupni rozkladu a obrovské množství půdních mikroorganismů. Taková půda je také
dobře provzdušněná a, samozřejmě, není
suchá. Dobrý hospodář ví, že půda je to
hlavní, co si musí doslova hýčkat. Ne nadarmo se o některé půdě říká, že je „vyčerpaná“. Ovlivnit zemědělskou velkoprodukci a hospodaření na velkých lánech
může málokdo z nás (to by mělo být skutečnou, ne jen proklamovanou prioritou
těch, jež si většina zvolila).
My, kteří čteme tento časopis, jsme si za
místo k životu vybrali překrásnou krajinu Bílých Karpat a měli bychom o ni podle svých možností pečovat. Většina z nás
má zahradu, zahrádku či sad. S půdou.
A opět: i když to vypadá, jako že ty „kousky“ nestojí za řeč a „co tak asi zmůže jedna
zahrádka“ – když všechny naše pozemky
sečteme, dostáváme se k rozloze, která už
zanedbatelná není a může v krajině udržet
významné množství vody.
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Jaké jsou tedy možnosti navýšení našeho
vodního „bankovního účtu“ v půdě? Klíčovou záležitostí je zabránit vysoušení půdy.
To znamená především nikdy ji nenechat
holou, bez pokryvu. Všimli jste si letos na
jaře půdy v lese? Ještě počátkem dubna bylo
docela dramatické sucho, obnažená půda
již začala praskat, a když přejel traktor po
poli, táhl se za ním obrovský mrak prachu.
V lese pod stromy leželo suché listí, které
šustilo při každém kroku. Ale půda pod ním
byla – vlhká! Stejně tak půda na našem
vyvýšeném záhoně, který jsme na podzim
při posledním sečení zahrady přikryli
vrstvou trávy, kterou sekačka promíchala
s opadaným listím (mimochodem ořechovým, podle našich zkušeností ořechové
listí ničemu nevadí, funguje stejně skvěle
jako jiné, je-li podrcené a promíchané
s trávou). Pro záhony je tedy rada jasná:
doplňovat živiny, které jsme půdě vzali,
kompostem, a pak mulčovat, mulčovat
a zase mulčovat… a to nejen před zimou,
ale v průběhu celého roku. Samozřejmě,
u právě vzcházející mrkvičky to jde těžko,
ale u vzrostlé už ano… A ano, pod mulč nám
můžou nalézt slimáci – to pak ale víme, kde
je sbírat;-) … vždy to bude otázka priorit.
Samostatnou kapitolou jsou trávníky.
Nevím, jak se stalo, že se nám začaly líbit
sterilní krátce střižené trávníky, ve kterých
není jediná kvetoucí rostlina, nelétají nad
ní motýli a vypadá jako koberec. Máme –
ale nemusíme mít – tisíce hektarů krátce
střižených trávníků, které co do hospodaření vodou jsou asi stejně užitečné jako
parkoviště. Možná nám při rozhodování
o výšce sekání trávníku pomůže pár informací. Nejdůležitější službu koná tráva právě při hospodaření s vodou. Tím, že chrá31

ní povrch půdy před slunečními paprsky,
zabraňuje jejímu přehřívání, udržuje v zemi život a především brání nadměrnému vypařování půdní vláhy. Z vody, která
se přesto odpaří, tráva část vrací zpátky
půdě. Tedy alespoň ta tráva, která není
střižená „po anglicku“. Vodní pára se zde
na své cestě vzhůru zdrží o něco déle, část
se jí vysráží na stéblech a steče zpět. Jako
výkonné klimatizační jednotky nám sice
slouží především stromy, ale ani tráva není
v této oblasti zcela bez zásluh. Ke všem
jmenovaným pozitivům vyšších trávníků
a květnatých luk musíme na závěr přidat
to nejdůležitější: nemusí se zalévat! Dle

dostupných informací je na týdenní zavlažování okrasného trávníku potřeba běžně
25, ale v horkých obdobích až děsivých
50 litrů vody na čtverečný metr.
Měli bychom přemýšlet o tom, které
travnaté plochy budeme sekat, jak často
a jak si nastavíme výšku sečení. Někdy
stačí místo plošného sečení pod stromy jen
projet sekačkou cestičku tam, kudy potřebujeme chodit a zbytek pokosit dvakrát do
roka. Jindy si uvědomíme, že tenhle kousek
sečeme vlastně jen ze setrvačnosti, ale ono
to vlastně není nutné …
A co pak s tou hromadou posečené
trávy? No přece mulčovat:-).
						
Ilona Janošková

Výsledky provozu systému tříděného sběru
obalových odpadů ve spolupráci s Autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Naše obec vytřídila v období od 1. ledna do 31. března 2019 a předala k využití následné množství odpadu v hodnotě 87 208 Kč. Za zajištění zpětného odběru bylo uhrazeno
14 455 Kč. Obci byla vyplacena odměna za zajištění využití odpadů z obalů ve výši
72 753,23 Kč. Získaná finanční odměna bude použita, dle stanovených pravidel, na provoz
odpadového hospodářství obce.
Tříděný odpad

Množství

Hodnota

Papír

10,380 t 10 028,13 Kč

Plast

12,454 t 50 054,19 Kč

Sklo

13,705 t 10 384,51 Kč

Kovy

11,070 t

846,86 Kč

0,315 t

1 439,55 Kč

Nápojový karton
Celkem
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47,924 t 72 753,23 Kč

Věříme, že tento stručný přehled je názornou ukázkou toho, že zavedený systém
tříděného sběru obalových odpadů v naší
obci má smysl a je přínosem pro naše životní prostředí. Děkujeme všem občanům za
to, že třídíte.
Martin Večeřa,
technický pracovník
obce Velká nad Veličkou
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

„Batérečky na lavečky“
Milí spoluobčané, jistě si už mnozí z Vás
povšimli plakátů s názvem Baterkománie
v Jihomoravském kraji, které se začátkem
května objevily ve výlohách mnoha prodejen v naší obci. O jakou akci se jedná a proč
bychom při její realizaci uvítali Vaši pomoc?
Na základě souhlasu vedení obce přijala naše komise výzvu společnosti ECOBAT, s.r.o. a přihlásila obec Velká nad
Veličkou do soutěže ve sběru baterií.
Účelem je nasbírat v období od 1. 5. do
31. 10. 2019 co největší množství použitých
baterií v přepočtu na jednoho úředníka

obce. Tři nejúspěšnější obce získají finanční odměnu, kterou použijí na realizaci
projektu přihlášeného do soutěže. Pomozte
nám i Vy, vážení občané, získat peníze na
zakoupení laviček a vytvoření odpočinkových míst v naší obci. Pokud se nám
náš záměr podaří, jistě i Vás potěší vědomí,
že právě odpočíváte na lavičce, na jejíž
pořízení jste přispěli několika opotřebenými bateriemi. A jestliže na odměnu nedosáhneme, můžeme se alespoň radovat
z toho, že jsme nepotřebný odpad odevzdali na správné místo.
„BATÉREČKY NA LAVEČKY“ můžete přinášet a odevzdávat do sběrného
boxu umístěného ve vstupní chodbě na
Obecním úřadě. Zde také můžete do přiloženého deníčku napsat svůj tip, na která
místa v obci bychom mohli lavičky umístit.
Komise pro životní prostředí a podporu
turismu děkuje za Vaši pomoc.
Andrea Berglová

Horňácký kvíz – správná odpověď

Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019
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Sluníčko
Dětské centrum Sluníčko je svou činností zaměřeno na práci s nejmenšími dětmi tzn. od batolecího období do předškolního věku.
Jeho cílem je nabídnout rodičům a jejich dětem, jak kvalitně trávit volný čas,
pomoci navázat první sociální vztahy těchto dětí s jejich vrstevníky a rozvíjet jejich
mentální, motorické a rytmické dovednosti formou říkanek, písniček, výtvarných

váním koled spojenou s ochutnávkou cukroví a rozbalováním dárečků. Navštívili
jsme rovněž dětskou hernu U Opičky ve
Veselí nad Moravou. Na Velikonoce byly
děti obdarovány velikonočními balíčky.
V červnu nás čeká dětský den se soutěžemi
a opékáním špekáčků.
Sluníčko je provozováno v prostorách
DPS a koná se jednou týdně, vždy ve čtvrtek dopoledne od 9.00. Přístup do centra je

a pohybových aktivit odpovídajících věku
a schopnostem.
Současně slouží Sluníčko i k udržování
a rozvíjení sociálních vazeb maminek, popř.
dalších rodinných příslušníků.
Mimo pravidelné setkání jsme dětem
uspořádali mikulášskou nadílku, za kterou bychom chtěli zároveň poděkovat
i žákům a učitelům ZŠ. Užili jsme si spolu
i vánoční atmosféru zdobením vánočního
stromečku, ukázkou vánočních zvyků, zpí-

umožněn bez ohledu na bydliště účastníků.
Rádi bychom k nám do Sluníčka pozvali i ostatní rodiče, popř. prarodiče s dětmi.
Chceme vytvářet místo pro spokojenější
rodiče a šťastnější děti.
Poděkování patří všem rodičům, prarodičům a dětem, které centrum navštěvují,
a tím přispívají k udržení této organizace
v naší obci.
Lenka Matějíková
a kolektiv maminek
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Jedeme dál!!!
Masážní salón KLUB RELAX děkuje všem klientům za projevenou přízeň nejen v roce 2019. I přes dva roky trvající rekonstrukci kulturního domu se vracíte a z toho mám opravdu radost.
V nových prostorách můžeme společně zapracovat na tvarování postavy, ať už přístrojem proti celulitidě nebo lymfomasáží.
V baru se můžete osvěžit míchaným nápojem, zmrzlinovým pohárem, dát si šálek dobré kávy či si vybrat z pestré nabídky čajů.
S přáním krásně prožitého léta se na Vás těším v KLUBU RELAX. Nově mě také
najdete na facebookových stránkách Masáže Marta, kde na Vás čekají různé slevové akce.
Marta Tomšová, KLUB RELAX

Svaz zdravotně postižených
Základní organizace Svazu zdravotně
postižených Velká nad Veličkou má celkem
232 členů z celého Horňácka. Organizaci
řídí patnáctičlenný výbor v čele s předsedou panem Bohumilem Kočím a účetní
paní Evou Ňorkovou.
Každý člen výboru má na starost určitý
počet členů, které pravidelně navštěvuje
a informuje o veškerém dění v organizaci,
navštěvuje je při životních jubileích, dlouhodobé nemoci a podobně.
Činnost naší organizace spočívá v poskytování masáží, organizování zájezdů na
koupání do termálů, na divadelní představení, jednodenních zájezdů dle dohody
a jednou ročně týdenní zájezd.
Jednou ročně pořádáme i zájezd ke spřátelené organizaci ve Velkých Levárech na
Slovensku. Na tyto zájezdy využíváme
autobus pana Obadala, který nám vždy
velmi ochotně vychází vstříc, za což mu
patří velké poděkování. Kromě toho se celá
členská základna schází pravidelně dvaVe l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

krát do roka na členské schůzi a Mikulášském večírku.
Letos nám na členské schůzi obohatilo
program vystoupení dětí ze souboru Veličánek za doprovodu cimbálové muziky
ZUŠ Velká nad Veličkou. Dětem i jejich
vedoucím patří naše poděkování. A konečně naše organizace spolupracuje s Regionálním výborem SZP v Hodoníně, který
připravuje rekondiční pobyty v tuzemsku
i zahraničí. Tyto pobyty si členové hradí
z vlastních prostředků.
Většinu činnosti naší organizace financujeme z členských příspěvků, finančních
darů členů při pořádání členské schůze
a Mikulášského večírku, a rovněž finančních darů našich sponzorů.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat jak všem našim členům, tak i sponzorům. Především většině obcí Horňácka,
Kordárně i místním soukromým podnikatelům.
Výbor ZO SZP Velká nad Veličkou
35

Konečně povodeň!
Od roku 1956 na Veličce napočítáme
10 povodní s průtokem větším, než je dvouletá voda. Spouštěcím mechanismem je
rychlé tání sněhu často doprovázené deštěm, kdy zmrzlá nebo nasycená půda není
schopna vodu vstřebat. Nebo letní středoevropský medardovský monzun, který přinese mimořádně silné deště. Mimo březen,
červen a červenec je pravděpodobnost povodně malá. Mimo letní období není tolik
deště a v létě obvykle nestačí na to, aby
přetlačil transpiraci (odpařování) vegetace.
Klimatická změna nás připravila o sníh
i o deště a tím pádem i o povodně. Až teď.
Za květnovou povodní stojí mimořádně
příznivé podmínky. Jednak soustavné pomalé srážky, které od konce dubna nasytily vrchní vrstvu půdy a studené počasí,
které omezilo výpar. Proto i 50 mm deště
mohlo způsobit povodeň o síle dvacetileté
vody. Pokud srovnáme situaci s květnem
minulého roku, tak v něm spadlo také významné množství srážek, ale protože spad-
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ly asi ve čtyřech bouřkových epizodách
s úhrny 20–30 mm, k žádnému zvláštnímu
zvýšení hladiny nedošlo.
Povodně z deště probíhají na Veličce
i jejích přítocích vždy stejně. Počátečních
několik hodin voda vsakuje a hladina jen
mírně stoupá. Po nasycení půdy voda stéká po povrchu a skokově zvyšuje průtok.
Po ukončení deště hladina stejně rychle
opadne. Během několika dalších dní půda
uvolňuje vodu, kterou nedokáže udržet.
Současná povodeň byla největší (dosažen
3. stupeň povodňové aktivity) a nejkratší
(1. SPA trval jen 10 hodin, protož další
déšť se již nedostavil). I tak nezvladatelný
živel, jako tekoucí voda, se dá exaktně popsat. Např. průtok při poslední fázi, asi od
30. hodiny, probíhal podle přírodou velmi
oblíbené exponenciální funkce.
Z hlediska boje se suchem však srážky
stojící za povodní žádný význam neměly.
Z 50 mm jich 30 odteklo okamžitě. Dalších
10 bylo během několika dnů ze země vytlačeno gravitací a odteklo
také, protože země nedokáže všechnu vodu udržet.
Do spodní vody mohl proniknout možná 1 mm. Doplnění spodní vody totiž
nezáleží na množství spadlé
vody, ale na nasycení svrchní vrstvy, a ta byla nasycená
dostatečně už před deštěm.
Efektivně bylo využito tak
10 mm srážek.
Vývoj letošního počasí
není příznivý jen co do srážek a teplot, ale i jinak. PraVe l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019

nostika „studený máj, ve stodole ráj“ říká,
že je-li studený a vlhký květen, je teplý
a suchý červenec. To je pro úrodu lepší,
než kdyby tomu bylo naopak. Stojí za tím
rychlejší ohřívání pevniny než vody v moři.
S tím související změny tlaku se vyrovnávají prouděním vlhkého vzduchu z oceánu.
Rychlost oteplování pak ovlivní, zda přijde
více vláhy na jaře, nebo až v létě. Pokud se
pranostika vyplní, na konci suchého a teplého července budeme blízko suchu, na jaké
jsme zvyklí z posledních let. Nenechme se
zmýlit tím, že v řece teče voda a roste tráva.
Je to jen díky vodě ve svrchní vrstvě, kterou ale vegetace a Slunce rychle vytáhne,
jen co se oteplí, přísun srážek zeslábne
a zafouká. Srážkový deficit se sice snižuje

(hurá, jupí, sláva!), ale na dluh z minulých
let je to málo a bez dostatku spodní vody se
léto bez újmy přežít nedá.
Občané, kteří došli k poznání, že naším
nejcennějším majetkem je voda a půda,
které bychom měli předat dalším generacím
nezdevastované, a vydali se cestou šetrného
hospodaření s nimi, nemusí pod dojmem
současného příznivého vývoje počasí propadat malomyslnosti, že snad jdou slepou
uličkou. Dříve nebo později se podobnou
cestou musí vydat celá společnost, i když
lid v nákladech na to asi bude tušit ohrožení svých jistot. Alternativou je lesostep bez
života velkoplošně osetá komerčně výhodnou plodinou a zabydlená stády srnců.
A potravinová závislost.
Tomáš Janoška

HORY BORY
Představujeme vám štafetový běh HORY
BORY z Beskyd na Pálavu pro desetičlenné
týmy, který se uskuteční 14.–15. 9. 2019.
Běžecké týmy během tohoto víkendu urazí
cca 350 km rozdělených do 30 etap. Každý
běžec by tak měl urazit tři etapy, z nichž
jedna průměrně měří asi 12 km. Start závodu je umístěn v Mostech u Jablunkova,
tedy vzdušnou čarou asi 6 km od hranic
s Polskem, vine se poblíž slovenské hranice
pohořím Beskyd, Javorníků a Bílých Karpat, aby poté sestoupil Dolnomoravským
úvalem až k Pálavě, nedaleko jejíhož úpatí
v Pasohlávkách najde svůj cíl.
Více informací: www.horybory.cz
https://www.facebook.com/HoryBoryRun/
Václav Izák,
organizační tým HORY BORY
Ve l k á n a d Ve l i č k o u . Z p r a vo d a j . 2 . 2 019
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Prevence především
Platí-li důležitost prevence v medicíně, pak v právu
to platí stejně tak. Neboť
právo svědčí připraveným.
Za základní kámen prevence v právu pro běžného
občana, nechť je považováno
uzavírání smluv v písemné
formě a úřední ověřování
podpisů. V praxi jsem se setkal s více případy, kdy výpůjčka peněžních prostředků mezi dobrými kamarády nebyla zajištěna ničím, než dobrým slovem a vymáhání takto zapůjčených peněz soudní cestou
je pak mrháním prostředky. Příkladem
důležitosti úředně ověřeného podpisu je
příběh uvadlé lásky mezi bývalými milenci, kdy muž zapůjčil expřítelkyni částku
100.000Kč a o tomto účastníci sepsali
smlouvu o výpůjčce. Nicméně k vrácení
peněz se expřítelkyně neměla a u soudu
prohlásila, že podpis na smlouvě o výpůjčce není její. Písmoznalecký posudek
na pravost podpisu expřítelkyně nebyl
dostatečně průkazný a zhrzený exmilenec
s žalobou tedy neuspěl. Ke cti exmilenky
slouží fakt, že po vítězné soudní při nepožadovala po poraženém úhradu nákladů
řízení. A přitom stačilo tak málo. Zajít na
poštu nebo na matriku a pravost podpisů na listině za pár korun úředně ověřit!
Jedná-li se o dokument vyšší závažnosti

nebo jde o vyšší částky, není
od věci nechat sepsat listinu
u advokáta, který pravost
podpisů účastníků buď automaticky, nebo na požádání
ověří.
Často se stává, že klient,
který se ocitl ve vážném právním problému, činí v první
fázi řešení sporu úkony
vlastní cestou. V takovém
případě druhým zásadním
principem prevence je – bez porady nečinit a nepodepisovat prohlášení nebo psát
protistraně dopisy. Nezapomínejte, že
PRÁVO a SPRAVEDLNOST jsou dva
zcela odlišné pojmy. Musíte myslet na to,
že začínají okamžitě běžet lhůty pro uplatnění Vašich práv u soudu. Příklad z praxe:
soused si svévolně postaví na Vašem poli
panelovou cestu. Můžete se vysoce efektivně bránit žalobou na ochranu držby, kdy
soud musí rozhodnout téměř okamžitě.
Ale takovou ochranu můžete u soudu uplatnit pouze ve lhůtě do 6 týdnů ode dne,
kdy se o tom, že soused Vám na Vaši ornou
půdu dal panely, dozvíte. Budete-li si se
sousedem místo porady s právníkem dopisovat, nejenom že promeškáte zákonné lhůty žaloby na ochranu držby, ale je možné,
že napíšete nebo podepíšete něco, co bude
použito proti Vám.
Proto apeluji, dbejte na prevenci!
Evžen Morávek,
advokát ve Velké nad Veličkou
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Zuzano, já tě křtím …
…pronesl otec Josef v našem kostele na
Bílou sobotu při křtu dospělé ženy. Třikrát
jí skrápěl čelo čerstvě posvěcenou vodou
nabranou z křtitelnice, v níž se třpytí krůpěje naděje pro člověka vyvrženého z rajské
zahrady. Vznášel se nad ní Duch Boží, který
se halí světlem jako pláštěm. Tentýž Duch,
jenž prodléval nad vodami na počátku tvoření světa, Obnovitel tvářnosti země.
Do rukou dostala křtěná Zuzana světlo.
Svíce zapálená od paškálu hořícího posvátným plamenem vyvádí člověka ze tmy.
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ Viděl, že světlo
je dobré a oddělil světlo od tmy. Podobně
se také stalo při obřadu svěcení ohně na
začátku sobotní vigílie před naším kostelem. Za noci zapálil otec Josef oheň a dal
vzniknout světlu oddělenému od tmy.
Slavnostně ho posvětil a přenesl na paškálu ze včelího vosku do kostela, aby světlo
nad jiná světla, světlo Kristovo, zářilo všem.
Nově pokřtěná Zuzana se zahalila v bílé
roucho na znamení čistoty. Při svátosti křtu
se odpouští všechny hříchy. Ježíš řekl:
„Kdo se vykoupal, je celý čistý.“ Ve večeřadle na Zelený čtvrtek si Pán Ježíš uvázal kolem pasu lněnou zástěru, umyl a utřel
apoštolům nohy, aby s Ním měli podíl.
Ti, které povolal jako rybáře lidí, dosud
nerozuměli, co jejich Mistr činí. Po té se
konala první mše svatá na světě, kdy Pán
lámal, dával jíst k nasycení, dával pít k uhašení žízně a zcela se rozdal ve způsobech
chleba a vína. Utrpení Syna člověka se
přiblížilo. Do bílých pláten zabalili také tělo
zemřelého Pána.
Úkolem křesťana je přinést křestní roušku bez poskvrny hříchu před Pána Ježíše,
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až se s Ním setká tváří v tvář. A tehdy Pán
zavolá na člověka jeho jménem. Podobně,
jak jsme to při svátosti křtu slyšeli z úst otce
Josefa.
Křesťané na celém světě se poznají podle znamení kříže. Někteří ho nosí v podobě
malého zlatého přívěšku na krku. A jiní
v srdci. Nebo si stočí růžencová zrnka opatřená zpravidla křížkem do kapsy či kabelky.
Žehnají se pravačkou svěcenou vodou při
vstupu do kostela a také při modlitbách
doma nebo kdekoliv. Kříž provází věřící
každodenně, neustále. Právě o Velikonocích
stojí kříž v centru pozornosti. „Hle kříž, na
kterém umřel Spasitel světa,“ zpíval třikrát
otec Josef při odkrývání kříže na Velký
pátek. Tím započal v našem kostele obřad
uctívání kříže. Při něm mohl každý využít
příležitost k soukromé adoraci před rozepjatým Spasitelem. V homílii nám otec Josef
vysvětlil, že kříž symbolizuje spojení dvou
světů: svislého a vodorovného. Směr kůlu
ukazuje přímou cestu k nebi. Ramena
přetínající kůl naznačují pozemskou pouť,
při které můžeme lehce sejít dolů. Ale do
nebe se musí kráčet skrze kříž. Neboť není
jiného schodiště do nebe než kříž.
V době půstu se konaly v našem kostele pobožnosti křížové cesty. Vždy v pátek
půl hodiny přede mší svatou a v neděli ve
2 hodiny po poledni. Ve čtrnácti zastaveních jsme mohli provázet Ježíše na Jeho
bolestné cestě na Golgotu. Když pomalu
stoupal, vše co ulpělo v jeho stínu, uzdravil.
Při křížových cestách se otevírá prostor
k rozjímání a uvědomění si, kde stojí každý
z nás osobně. Zda na straně Pontia Piláta,
který si myje ruce, Kaifáše – nejvyššího
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velekněze, který soudil nevinného, mezi
vojáky, kteří Beránka korunovali trním,
dělili se o Jeho roucho a o Jeho oděv losovali, a kopím probodli Jeho bok, nebo jsme
spíše jako Šimon z Cyreny, který z donucení pomáhá Pánu nést kříž. Zdali se nacházíme tam kde Veronika, která podává
trpícímu roušku na otření tváře, či mezi
plačícími ženami, či tam kde Josef z Arimatie, který sejmul Tělo Páně z kříže, tam
kde Nikodém, jež přinesl sto liber směsi
myrhy a aloe k zabalení Těla, mezi Pannou
Marií, Marií Kleofášovou, Marií Magdalskou a svatým Janem provázejíce Pána,
nebo mezi davem stojícím a dívajícím se.
A nebo, tam kde Jidáš?
„Být jako Panna Maria. To je výzva
velkopáteční,“ řekl otec Josef ve své rozpravě. Stála věrně pod křížem, neopustila
Syna svého v nejtěžší chvíli Jeho života
a s láskou kráčela s Ním až do konce, až
ke hrobu. To ukazuje světu a daruje lidem
Panna Maria. A kde k tomu nalezla odvahu?
No přece u Boha.
Po dobře využitém období půstu, ztišení se a sebereflexi ve svátosti smíření lze
tyto události uvidět v jiném světle. Křesťan

musí přijat skutečnost, že Miláček jeho
srdce přestál tolik utrpení. Laskavý, jež
proměnil vodu ve víno, uzdravoval malomocné a posedlé zlými duchy a křísil mrtvé,
sám zemřel. Ale Ježíše si nelze přisvojit.
Obětuje se za všechny lidi světa. Svou obětí nastoluje spásu. Vše se událo tak, jak to
dobrý Hospodin pro člověka ustanovil,
a proroci předpověděli. Z probodeného
boku kopím vytryskly prameny nekonečné
lásky. Syn člověka ukazuje, jak obětování
se pro druhého je spásonosné. A promlouvá: kdo jsi na vrcholu sil, pomáhej nést
těžký kříž svému bližnímu, který pod ním
klesá a chřadne před očima. Z lásky jednoho k druhému. Pak se dostaví vykoupení.
A tím se také naplní přikázání nad všechna
jiná přikázání: miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí. Miluj svého bližního jako sám
sebe. Podle mého názoru, v tom tkví naděje pro tvora lidského obývajícího tuto zemi.
 	  Hana Vachunová
Zdroj: homílie otce Josefa Vysloužila z období Svatého týdne a KKC.
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Horňácká
pětadvacítka
Pořadatel: Obec Velká nad Veličkou

Přihlášky:
Místo konání:
Startovné:
Ceny:
1
2

15.20
15.25

3
4

15.30
15.35

5
6

15.40
15.45

7
8

15.50
15.55

9
10

16.00
16.10

11
12

16.20
16.30

13
14
15
16

16.40

17.00

17.00

nejpozději 30 minut před startem
Velká nad Veličkou a okolí
120 Kč / 5 EUR - JUNDOR a dětské kategorie neplatí
finanční a věcné, budou upřesněné v den závodu
přípravka - holky
přípravka - kluci
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
mladší přípravka - holky
mladší přípravka - kluci
mladší holky
mladší kluci
nejmladší holky
nejmladší kluci
dorostenky
dorostenci
juniorky
junioři

2008-2009
2008-2009

480 m
480 m

2006-2007
2006-2007

480 m
480 m

2004-2005
2004-2005

720 m
720 m

2010-2011
2010-2011

200 m
200 m

2012-2013
2012-2013

100 m
100 m

2014-2018
2014-2018

60 m
60 m

2002-2003
2002-2003
2000-2001
2000-2001

720 m
720 m
720 m
720 m

Horňácká pětadvacítka - 49. ročník

25 km

Horňácká osmička - 8. ročník

8,2 km

Trať závodu:
Velká,Javorník,Velká,Hrubá Vrbka,Lipov,Louka,Velká
Muži, Muži nad 40, 50, 60 let, Ženy absol. pořadí
Trať závodu: Velká, Javorník, Velká
Muži, Muži nad 65,70 let, Ženy, Ženy nad 35, 45 let

Závodí se podle pravidel MSBP 2019 a tohoto rozpisu. Závodníci ručí za svůj zdravotní
stav, za děti rodiče a doprovod. Pořadatel neručí za věci odložené v šatně.
Ondřej Spazier
Antonín Koplík
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
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