Jednoznačně největší investiční akcí, která nás v letošním roce čeká, je
vybudování kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku. V současné
době je připraven projekt, chystají se detaily stavebního řízení a probíhají
jednání s SVK, a.s. a vlastníky pozemků. Financování stavby bude zajištěno
společnou investicí obce a SVK, a. s. v poměru odpovídajícímu
procentuálnímu vlastnictví jednotlivých stok. Stavba by měla být
realizována během druhé poloviny roku.

Dalším z velkých projektů, které se letos dočkají realizace, je rekonstrukce
jedné z významných sakrálních památek v naší obci. Jedná se o Mariánský
sloup zvaný „Rozálka“ v Buchlovské ulici. Ve výběrovém řízení uspěla
firma pana Josefa Petra z Jinačovic, která při garanci restaurátorských
postupů nabídla cenu za zhotovení ve výši 790 000 Kč. O pomoc
s financováním jsme požádali město Uherské Hradiště, které rozhoduje o
rozdělení financí, které přicházejí z Ministerstva kultury a jsou určeny na
opravy kulturních památek v regionu. Naší žádosti bylo vyhověno a můžeme
tedy počítat s dotací 300 000 Kč. Opravy budou zahájeny v dubnu a měly
by skončit do konce listopadu.
Před několika dny začala výsadba nových keřů, stromů a trvalek, které by
měly zkrášlit naši obec. Mnozí z Vás se také zúčastnili besedy, která se tímto
tématem zabývala. Při žádosti o dotaci z Operačního programu životního
prostředí jsme byli úspěšní, získali jsme tedy příspěvek do výše 60%
celkových nákladů. Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnily firmy ze
širšího regionu, vyhrála firma Garden s nabídkou ve výši 512 000 Kč. Práce
ve většině lokalit budou ukončeny do konce června. Ulice Buchlovská bude
zelení osázena až po ukončení výstavby kanalizace, tedy v během jara 2018.

K oboustranně uspokojivému konci spějí jednání s Arcibiskupstvím
olomouckým ve věci žaloby ze strany AO na obec Velehrad a Státní
pozemkový úřad ohledně pozemků nad bytovkami směrem na Modrou –
vinice a cesta. Dospěli jsme k dohodě o směně těchto pozemků v majetku

obce za pozemky ve vlastnictví AO uvnitř Velehradu (část plochy u
turistického centra, pole u skejtové dráhy, zahrádky podél Salašky před
hájenkami). V těchto dnech připravujeme o této směně smlouvu.

Pan ředitel velehradské základní školy, Mgr. Radomír Válek, oznámil
v březnu svůj záměr odejít po skončení letošního školního roku do penze, a
tak byl na začátku měsíce března vypsán konkurz na ředitele/ředitelku
místní základní školy. Výsledek konkurzního řízení by měl být znám
v průběhu května.

V průběhu

uplynulých měsíců probíhala další jednání obce
s Arcibiskupstvím olomouckým a Lesním družstvem Tupesy – Zlechov o
možnostech rekonstrukce mostů, které se nacházejí na cyklistické stezce
Velehrad – Salaš. Jsou připraveny varianty projektů a snahou je dohodnout
se co nejrychleji na způsobu, jak postupně uvést mosty do takového stavu,
aby mohly sloužit svému účelu a neohrožovaly bezpečnost a zdraví těch,
kteří je budou využívat.

Zastupitelstvo

obce odsouhlasilo zapojení obce Velehrad do
celorepublikové sbírky na pořízení varhan do katedrály sv. Víta na
Pražském hradě. Odsouhlasená výše příspěvku je 10 Kč na občana
Velehradu. K letošnímu prvnímu lednu trvale bydlelo ve Velehradě 1218
osob, tedy příspěvek na nové varhany činí celkem 12 180 Kč.

V únoru byly opraveny závady na místním rozhlasu a ampliony byly
doplněny na místa, kde dříve chyběly. Hlášení by mělo být dostupné na
všech místech v obci a v dobré kvalitě. Pokud by se vyskytly problémy,
informujte prosím pracovníky obecního úřadu.

V závěru loňského roku pracovníci obce opravili nejakutnější závady
na krytině střechy mateřské školy. Stav střechy však bude vyžadovat
kompletní výměnu krytiny a laťování. Oprava by měla proběhnout v letních
měsících letošního roku. Při kontrole odkanalizování budovy mateřské školy
vyšly najevo nutné zásahy spočívající v přepojení kanalizace ze septiků do
trubek a zaústění do kanalizace. Oprava se uskuteční o letních prázdninách.

V turistickém centru začaly stavební práce odstraňující závady, jichž se týká
reklamační řízení - zábradlí na balkonech a terase, likvidace příčin vlhkosti
v kolárce a v neposlední řadě reklamace provedení židlí ve společenském
sále.

Poblíž tenisových kurtů připravujeme vybudování „Fit parku“. Záměrem
je umístit zde některé typy posilovacích strojů a cvičební sestavu, které
budou veřejnosti k dispozici a s jejichž pomocí budou děti i dospělí moci
zlepšovat svou fyzickou kondici. Předpokládaná investice činí 300 000 Kč.

TJ Velehrad spolu s obcí neuspěly s žádostí o dotaci na rekonstrukci
fotbalového hřiště z ministerstva školství. Připravujeme další možnosti
řešení úpravy současné nenormované hrací plochy a povrchu hřiště.

Připravujeme projekt na rekonstrukci autobusové zastávky na náměstí ve
směru na Salaš. Navrhovaná zastávka by již neměla komplikovat chůzi a
průjezd s kočárkem po chodníku.

V těchto dnech dokončujeme projekt chodníku od brány Stojanova podél
kontejnerů k trafostanici na začátku ulice Zahradní. Neprodleně po jeho
finalizaci požádáme o stavební povolení a budeme připravovat výstavbu.
V polovině března prodiskutoval starosta, Aleš Mergental, s jednatelem
Vega centra, panem Václavem Hrabcem, nutnost zlepšení dopravní situace,
která vzniká u Vega centra při současném parkování několika dodávkových
vozidel v průběhu vykládky zboží. Pan Hrabec učinil vnitřní organizační
opatření, které by mělo vést ke zlepšení situace, a písemně informoval
všechny dopravce o nutnosti respektovat nastavená pravidla (zastavení
pouze jedné dodávky pro vykládku) tak, aby již nedocházelo k ohrožení
bezpečnosti při pohybu těmito místy.

Zlínský kraj vypsal výzvu na získání „kotlíkových dotací“. Zahájení
příjmu žádostí je 19. dubna. Více informací na webových stránkách obce
Velehrad či Zlínského kraje.

Knihovna Velehrad otevírá „ekokoutek“, a to nejen pro milovníky přírody,
vedoucí dětských oddílů, studenty či učitele. Knihy a brožurky s
přírodovědnou a environmentální tematikou najdete přehledně shromážděny
na jednom místě od 20. dubna u příležitosti mezinárodního Dne Země.

Žádáme všechny spoluobčany, aby důsledně dodržovali stanovené termíny
svozu nebezpečného odpadu a tento odpad neukládali u hasičárny. Další
termín svozu nebezpečného odpadu je stanoven na 20. září 2017.

Obec Velehrad přijme brigádníka na pozici PARKOVAČ. Více info přímo
na Obecním úřadě Velehrad.

Kalendář akcí v dubnu a květnu 2017
DATUM

ČAS

9. 4.

16:30

9. 4.

18:00

11. 4.
12. 4.
12. 4.

13 - 17
10 – 17
17:15

19. 4.

17:30

20. 4.

17:00

20. 4.

16 – 19

Konference k výročí úmrtí Tomáše
Špidlíka SJ

20. - 23.
4.
22. 4.
23. 4.

14:00
16:30

26. 4.

18:00

30. 4.

16:30

30. 4.

17:00

9. 5.
12. 5.
13. 5.

Od 8 hod

13. 5.
20. 5.

13 - 15

21. 5.

16:30

28. 5.

16:30

MÍSTO

PROGRAM
Vzpomínková beseda na P. Josefa
Cukra SJ
Divadlo - VII. Hroznolhotské etýdy Dovolená ólinkluzif
Zápis dětí do první třídy ZŠ Velehrad
Velikonoční jarmark
Beseda – Volby – Zdena Kamínková
Codex Gigas (největší středověká
kniha) beseda s knihařem
Beseda – Přírodní stavitelství –
Petr Skořepa
Oslava Dne Země v knihovně

Vítání občánků
Velehrad. seminář duchovního filmu
Absolventský koncert – konzervatoř
Kroměříž
Pietní akt k ukončení
2. Světové války
Stavění Máje
Rozdávání přihlášek do MŠ Velehrad
s možností seznámení se se školou
Zápis dětí do MŠ Velehrad
– příjem přihlášek
XVIII. Velehradský přechod a
cyklopřejezd Chřiby 2017
Koncert – Cesty Varhan
Cyrilometodějské putování
s hledačkou
Velehrad. seminář duchovního filmu
Varhanní koncert k výročí úmrtí sv.
Ambrože, patrona včelařů

Sál k. Špidlíka
Slovanský sál
ZŠ Velehrad
Turis. centrum
Turis. centrum
Sál k. Špidlíka
Turis. centrum
Knihovna Vel.
Stojanov,
VDCM,
bazilika
Obecní úřad
Sál k. Špidlíka
Bazilika
Před MŠ
Turis. centrum
MŠ Velehrad
MŠ Velehrad
Areál ZŠ
Velehrad
Bazilika
St. Město Velehrad
Sál k. Špidlíka
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