Kalendář akcí v listopadu a prosinci 2016
DATUM

ČAS

PROGRAM

MÍSTO

12. 11.
13. 11.

15:00
16:30

VI. festival duchovní hudby
Žalmy – David a jeho blues

15. 11.

17:30

Juraj Dovala – autorský večer

16. 11.

18:00

Lampionový průvod přání

Bazilika
Sál kard. Špidlíka
Knihovna
Velehrad
Turistické
centrum

17. 11.

18:00

20. 11.

16:00

24. 11.

18:00

3. 12.

15:00

9. 12.
10. 12.

od 9:00

11. 12.

16:30

13. 12.

od 10:00

17.12.
18. 12.

18:00

26. 12.

16:30

28. 12.

17:00

Vernisáž výstavy - U nás na
Velehradě aneb jak se žilo
před léty
Velehradský seminář
duchovního filmu – Na druhé
straně kopců
Knihovnická kavárnička pro
ženy
Vernisáž výstavy obrazů Ptáci

Turistické
centrum
Sál kard. Špidlíka

Knihovna
Velehrad
Turistické
centrum
Turistické
Vánoční jarmark ZŠ Velehrad
centrum
Adventní duchovní obnova
Sál kard. Špidlíka
Velehradský seminář
duchovního filmu – Noc
Sál kard. Špidlíka
nevěsty
Turistické
Vánoční jarmark
centrum
Vánoční výukový program
Expozice bible
pro rodiny s dětmi
pro malé i velké
Turistické
Zpívání u vánočního stromu
centrum
Štěpánský koncert
Bazilika
s Hradišťanem
Vánoční koncert FS Ondráš
Bazilika
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V současné době intenzivně pokračují přípravy potřebné k vybudování
kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku. Po veřejném projednání a
posouzení odborníky je vybrána „gravitační“ varianta, která vede kanalizaci
středem Buchlovské ulice a domy v ulici Na Hrádku se do této hlavní větve
napojí. Projekční firma pracuje na detailním projektu, začínáme vyřizovat
stavební povolení. Slovácké vodárny a kanalizace a.s. vlastní v této lokalitě
zhruba polovinu současných stok. V novém projektu se při započtení nově
budovaných stok dostaneme k poměru: 60% majetek obce Velehrad a 40%
majetek SVK a.s.. Zvažovali jsme možnost vykoupit stoky z vlastnictví SVK
a.s., pokusit se dosáhnout na některý z dotačních titulů a zbytek financovat
z rozpočtu obce Velehrad. Získání dotace je však podmíněno mnoha
faktory, nezaručuje výstavbu kanalizace v krátkém časovém horizontu a v
budoucích letech by obec svazovalo striktními podmínkami, které by
s velkou pravděpodobností vedly jednak k odlišným cenám stočného v obci,
jednak ke zvýšení ceny stočného ve srovnání s cenou stanovenou plošně
provozovatelem SVK a.s. Při hledání možností financování stavby
kanalizace jsme s vedením SVK a.s. dospěli k možnosti společné investice,
a to podle poměrného rozložení nově budovaného majetku v této lokalitě.
V takovém případě budou náklady obce podobné, jako by byly při realizaci
celé stavby, a to navíc bez zatížení následnými podmínkami vedoucími ke
zdražení a rozdělení cen stočného. SVK a.s. stejně jako zastupitelstvo obce
Velehrad schválilo tento společný postup financování stavby, takže by měla
být (pokud se nevyskytnou nepředvídatelné překážky) v průběhu příštího
roku realizována.

Na konci září se dětem ve velehradské mateřské škole zprovoznilo nové
hřiště. Celá rekonstrukce hřiště byla zpracována v rámci projektu Cirkus
ve školce, který podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj finanční dotací ve
výši 60%. Celkové náklady dosáhly 423 tisíc korun, přičemž spoluúčast
obce Velehrad činila 169 tisíc korun. Zároveň byly rekonstruovány zdi

kolem dvora, dlažba a byla dokoupena kreslicí tabule (tyto investice dosáhly
výše 150 tisíc korun). Dětské hřiště je nyní tvořeno dominantní herní
sestavou, jejímž cílem je rozvoj pohybových dovedností našich nejmenších.
Dalšími drobnými prvky jsou např. zvonkohra, xylofon nebo dětský telefon
„šeptanda“.

Na polích za velehradským Hájem se v těchto dnech dokončuje výsadba
větrolamu. Jedná se o šest set metrů dlouhou alej stromů (např. dubů,
javorů, lip, hrušní), kterou doplňují pásy keřů (např. dříny, kaliny, brsleny).
Větrolam je vysazován na bývalé polní cestě na horizontu a navazuje na
hranu lesa. Tento krajinotvorný prvek bude jednak plnit protierozní funkci
v krajině, jednak se stane útočištěm pro drobnou zvěř a ptáky. Větrolam je
vysazován v rámci projektu, na který se obci Velehrad podařilo získat
finanční dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 60%
celkových nákladů. Celková cena výsadby a tříleté následné péče byla
veřejnou soutěží stanovena na 261 tisíc korun.

S potěšením jsme přijali čerstvou informaci o přiznání dotace z Operačního
programu životního prostředí na výsadbu veřejné zeleně v obci Velehrad.
Projekt, který byl veřejně projednáván a upravován, v sobě zahrnuje několik
lokalit pro výsadbu stromů a keřů na Velehradě. V zimních měsících
budeme připravovat výběrové řízení, z něhož vzejde firma, která bude
v příštím roce stromy a keře vysazovat.

V průběhu uplynulých měsíců probíhala jednání s Arcibiskupstvím
olomouckým a Lesním družstvem Tupesy – Zlechov o mostech přes potok
Salaška mezi Velehradem a Salaší. Všechny tři mosty jsou ve velmi špatném
stavu a vyžadují rekonstrukci. Ani jeden z mostů není zapsán v majetku ani
jednoho ze subjektů. Při jednáních jsme se dohodli na společném postupu,
na opravě i údržbě mostů se bude každý ze subjektů podílet jednou třetinou.
V současné době se začínají připravovat projekty a způsoby financování tak,
aby mosty mohly být co nejdříve opraveny.

Mikroregion Buchlov vytvořil v letošním roce projekt „Děti včelám – včely
dětem“ v rámci něhož vznikly v průběhu letních měsíců tradiční dřevěné
klátové úly. Každé obce náleží jeden úl s originální dřevořezbou. Ten
velehradský je umístěn mezi stromy naproti skejtové dráze za školou a nese
vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje. Na jaře bude osazen včelstvem, o které se
budou starat místní včelaři. Cílem tohoto projektu je upozornit na důležitost
tradičního včelaření a podpořit jeho rozvoj v našem regionu.

Fotbalové hřiště na Velehradě je v současné době uzavřeno. Členové a
příznivci fotbalového mužstva se s využitím vlastních sil pustili do úpravy
povrchu trávníku. TJ Velehrad spolu s obcí Velehrad také nezahálí a
připravuje se na novou výzvu Ministerstva školství. Jejím prostřednictvím
budeme znovu usilovat o získání dotace na rekonstrukci fotbalového
hřiště. Stavební řízení na dokončený projekt je již zahájeno a v současné
době připravujeme podklady pro žádost o dotaci.

Pokračují práce na projektu chodníku, který vede z náměstí do kopce
k ulici Zahradní, zároveň připravujeme plány nového chodníku podél
hřbitova, jejichž součástí je i rekonstrukce vstupu ke „starému“ hřbitovu.

Na začátku října proběhla veřejná debata o možné podobě parku u
turistického centra. Více než dvacet občanů se společně shodlo na
představě lesoparku se zónami klidu a odpočinku, který bude doplněn o
prostor určený k aktivnímu trávení volného času i setkávání. Tyto myšlenky
budou podkladem, na jehož základě zahradní architekti vytvoří konkrétní
projekt. V současné době vedeme s Arcibiskupstvím olomouckým, které je
vlastníkem zhruba třetiny travnaté plochy u turistického centra, jednání o
jejím odkoupení či směně. Po vyřešení majetkové otázky a zhotovení
projektu budeme hledat možnosti financování realizace parku.

Ve čtvrtek 17. listopadu bude ve velehradském turistickém centru otevřena
výstava U nás na Velehradě. Výstava byla v průběhu letních a podzimních
měsíců díky zápůjčkám občanů obohacena o mnohé zajímavé předměty,
které dokreslují každodenní i sváteční život na Velehradě v uplynulých
desetiletích. Jednotlivá témata jsou doplněna texty a archivními
fotografiemi, pojednávajícími například o řemeslech, obchodu, zemědělství
či školství. Na vernisáž výstavy jste všichni srdečně zváni!

V souvislosti s výstavou U nás na Velehradě vznikl stolní kalendář na rok
2017, obsahující staré snímky různých míst Velehradu doplněné současnými
fotografiemi. Kalendář je možné zakoupit za 60 Kč na obecním úřadě, v
turistickém centru a infocentru.

Do 30. 11. mohou žadatelé o dotace z rozpočtu obce Velehrad na rok
2017 podávat jednotlivé žádosti. O dotaci mohou žádat jak spolky a
neziskové organizace, ale také jednotlivci, kteří by svým projektem chtěli
podpořit veřejný život v obci Velehrad. Formulář žádosti naleznete na
www.velehrad.cz

