Turistické centrum Velehrad
Turistické centrum Velehrad nabízí prostory k pořádání oslav, svateb,
plesů, konferencí atp. tel.: 723 984 080; e-mail: ticvelehrad@email.cz
PRONÁJEM
SPOLEČENSKÉHO SÁLU
V TURISTICKÉM
CENTRU
Soukromá akce
- občané a spolky Velehradu
Soukromá akce - ostatní
Firemní akce
PŘÍPLATKY (cena / akce):
Příprava sálu
(uspořádání stolů, židlí)
Základní úklid po akci
Použití pódia
Blokování sálu
(příprava půlden dopředu)

DOBA
PRONÁJMU
DO 5 HODIN

DOBA PRONÁJMU
NAD 5 HODIN
ZA DEN

100,- Kč /hod.

2 000,- Kč /akce

300,- Kč /hod.
500,- Kč /hod.

4 500,- Kč /akce
6 000,- Kč /akce
300,- Kč
600,- Kč
100,- Kč
500,- Kč

Kalendář akcí v březnu a dubnu 2015
Turistické centrum Velehrad
10. 3. – 25. 4. Petr David – výstava obrazů „Barevná múza“
10. 3. – 25. 4. Jana Kateřina Kastnerová – výstava obrazů
6. 3. – 26. 4. Antonín Hájek – „Velikonoce a dřevo“ - výstava
7. 4. v 17:00 Život pilota – beseda se Slávkem Pískatým
Obecní úřad Velehrad
19. 3. v 17:00 „Dnes vám přečtu…“ – čtenářské setkání v knihovně
21. 3. v 10:00 Vítání občánků
29. 4. v 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velehrad
VDCM Infocentrum Velehrad
21. 3. od 9:00 Postní duchovní obnova
25. – 28. 3. Příběh Veliké noci aneb Velikonoce známé i neznámé
29. 3. v 16:00 Ostrov (P. Lungin) – filmová projekce
17. – 18. 4. Kurz výroby biblických postaviček
Velehradský občasník vydává obec Velehrad, čtvrtletník, číslo 1 vydáno ve Velehradě 16. 3. 2015,
Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad tel.: 572571115, info@velehrad.cz

Vážení sousedé,
dostává se Vám do rukou nový Velehradský občasník, který bude sloužit
jako jednoduchý informační zpravodaj o aktuálním dění ve Velehradě.
Budete v něm nacházet informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce,
zprávy o dokončených, probíhajících i plánovaných pracích, akcích či
opatřeních, stejně jako podrobnější informace zaměřené na jednotlivá
komunální témata. Nebude chybět ani stručný přehled kulturního a
společenského dění.
Ve Vašich schránkách se bude občasník objevovat zpravidla po veřejném
zasedání. Jeho podobu naleznete i na internetových stránkách obce
www.velehrad.cz. Ovšem ne všichni jsou zvyklí pracovat s informacemi na
internetu a právě proto bude tento ryze informační list k dispozici v tištěné
podobě. Letní a zimní zpravodaj, na který jsme zvyklí, bude nadále vycházet
před poutí a před Vánocemi.
Doufám, že Velehradský občasník bude pro nás všechny užitečným
průvodcem aktuálním velehradským děním.
Aleš Mergental

Tematické okénko – parkování
Dlouhodobým problémem některých ulic ve Velehradě jsou nesprávně
zaparkovaná auta, která na silnicích vytvářejí kolizní situace nebo brání
průchodu pěších po chodnících. Při opakované osobní kontrole v obci byla
zjištěna řada takto nesprávně zaparkovaných aut. Jejich majitelé se kromě
komplikací v dopravě dopouštěli přestupku a mohli by být za to pokutováni.
Jak parkovat správně? Při parkování na silnici musí mimo jiné zůstat volný
průjezd o šíři 3 m v každém směru. Parkování na chodníku je zakázáno.
Zlepšit situaci může každý řidič tím, že bude parkovat tak, aby
nekomplikoval provoz na silnicích ani chodnících.

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce

dotováno 50 tisíci korun z obecních rozpočtů a 30 tisíci z rozpočtu
Zlínského kraje.

Na

Zastupitelstvo schválilo Strategický rozvojový dokument obce Velehrad

začátku letošního února byl v rámci přeshraniční spolupráce
Mikroregionu Buchlov a slovenské obce Uhrovec schválen projekt
„Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“, který má za cíl
podporu a rozšíření možností nakládání s odpadem v obcích regionu. Obec
Velehrad v tomto projektu dosáhne na nákup kontejnerů na tříděný odpad
(velké žluté, modré a zelené kontejnery) a kompostéry pro domácnosti. Z
celkových nákladů 727 784 Kč pro Velehrad bude 90% hrazeno z dotačního
programu a pouze 10% bude financováno z rozpočtu obce. Realizace celého
projektu se uskuteční do konce letošního srpna a o jednotlivých krocích
budete detailně a včas informováni.

na období 2015 – 2018, který obsahuje konkrétní investiční záměry obce.
Zastupitelé projednávané záměry seřadili podle priorit a reálných podmínek
pro jejich uskutečnění. Celý dokument, který byl před schválením veřejně
přístupný v budově obecního úřadu a na internetových stránkách obce, je i
nadále k dispozici a dalším námětům.

Spolky a sdružení do poloviny února předložily žádosti o příspěvky na
činnost v letošním roce. Zastupitelé rozhodli o přidělení příspěvků takto:

Zastupitelé odsouhlasili

Český svaz včelařů ZO UH – nákup zařízení – 10 000 Kč
Svaz tělesně postižených Velehrad – činnost – 10 000 Kč
TJ Sokol Velehrad – provoz a činnost oddílů – 120 000 Kč
Myslivecké sdružení Háj – údržba zeleně, činnost – 50 000 Kč
Matice Velehradská – koncerty, divadlo – 6 000 Kč
Kruh přátel ZŠ Velehrad – aktivity pro děti – 5 000 Kč
ZO Českého zahrádkářského svazu – Cyklopřejezd – 15 000 Kč
Římskokatol. farnost Velehrad – koncerty, Otevřené brány – 58 000 Kč

Mateřská škola a základní škola předložily vyúčtování hospodaření za rok

„Cirkus ve školce“ je název projektu vybudování nového hřiště v mateřské
škole. Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, o níž
by mělo být rozhodnuto v květnu.

Obec

Velehrad je spolu s dalšími třinácti obcemi členem svazku obcí
Mikroregionu Buchlov. Zastupitelstvo schválilo nové stanovy svazku, a
zároveň zastupitelé odsouhlasili členský příspěvek svazku pro rok 2015 ve
výši 50 Kč na občana (hrazeno z obecního rozpočtu). Výše příspěvku je
shodná ve všech obcích Mikroregionu Buchlov.
zřízení věcného břemene na obecním pozemku
p. č. 39. Již v minulosti zde odsouhlasili vybudování přístupové
komunikace k parkovišti ve Vincentinu (nájezd na nový most přes Salašku).

2014, kdy obě školy vykázaly kladné hospodářské výsledky -mateřská
škola 127146,80 Kč a základní škola 63246,07 Kč. Zastupitelé souhlasili s
převedením těchto financí u mateřské školy do rezervního fondu a v případě
základní školy na nákup vybavení pro multimediální učebny.

I

pro letošní rok zastupitelstvo odsouhlasilo zapojení do projektu
„Otevřené brány“, v rámci něhož se ve Zlínském kraji zpřístupňují sakrální
památky. Ve velehradské bazilice bude od začátku května do konce září
průvodce, který zdarma poskytne návštěvníkům výklad o bazilice. Do
projektu je zapojeno 24 památek, kdy zajištění průvodce v každé z nich je

Oznámení
Sběr nebezpečného odpadu bude v pondělí 30. března v 17:30 na
parkovišti v centru.
Sběrné místo u hasičárny bude z důvodu Velikonoc otevřeno již v pátek
27. března od 15 do 18 hodin. V následujících měsících vždy první pátek
od 15 do 18 hodin. Uložení odpadu v jiný den je možné po domluvě na
obecním úřadě (tel.: 572 571 115).

