Vážení sousedé,

obec Velehrad se dlouhodobě potýká s nedostatkem pozemků pro efektivní
samostatné hospodaření a udržitelný rozvoj (a nemyslíme tím pouze
stavební rozvoj). Velká část potřebných pozemků patří státu či jiným
subjektům, kterým obec platí nájem nebo s nimi nemůže hospodařit, ač by
potřebovala.
Zastupitelstvo obce se snaží prostřednictvím starosty oslovit vlastníky
pozemků v katastru Velehradu s nabídkou odkoupení pozemků, které
bychom mohli použít jednak v krajině při komplexních pozemkových
úpravách jako prostor pro posílení přirozených funkcí krajiny včetně
opatření proti suchu. Zároveň bychom rádi pozemky směňovali se státem
(v některých případech není možný převod ani prodej) a dalšími subjekty za
pozemky v zastavěné části obce pro efektivnější hospodaření uvnitř
Velehradu. Nakoupením pozemku se rozšíří možnosti obce k efektivnějšímu
hospodaření.
Obec Velehrad hospodaří zodpovědně s cílem veřejného prospěchu a ne
prospěchu osobního, jak je tomu v případech překupníků s pozemky. Pokud
byste uvažovali o prodeji nebo víte o takových vlastnících, můžete si být
jisti, že jednání ohledně prodeje a ceny pozemku bude férové. Následné
nakládání s tímto pozemkem bude pod dohledem nás všech prostřednictvím
samosprávy Velehradu.

Historická bojová ukázka VELEHRAD 1945/2019
sobota 27. dubna
k připomenutí osvobození Velehradu, Salaše a Modré
vojáky Rumunské královské armády a partyzány oddílu Olga
za účasti členů klubů vojenské historie z České a Slovenské republiky.
Detaily celé akce již brzy na plakátech.

Od začátku března začala stavební firma Bavak pracovat na dokončení
kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku. V současné době se pokládá
poslední úsek kanalizace poblíž hotelu. Začaly dláždící práce v ulici
Buchlovská ve směru od studánky k parkovišti pro autobusy. Kamerová
zkouška hlavní trasy v Buchlovské ulici přinesla velmi uspokojivé výsledky
provedení. Celá stavba by měla být i s dlážděním a terénními úpravami
dokončena v polovině května.
Slovácké vodárny a kanalizace plánují na druhou polovinu letošního roku
opravu dalšího úseku kanalizace - od začátku ulice Nad Chmelnicí dolů
z kopce ulicí až k zadní části zastávky na parkovišti v centru. Na stavbu
kanalizace by měla technologicky navázat výstavba obecního chodníku od
brány do Stojanova k ulici Zahradní. Obec ve výběrovém řízení vybrala
společnost Promont, která by stavbu měla začít právě po ukončení stavby
kanalizace v těchto místech na začátku října. Dlouho očekávaného chodníku
bychom se měli dočkat do konce listopadu.
Nový chodník ke hřbitovu čekají ještě do Velikonoc terénní úpravy po
dosednutí zeminy v zimním období. Na jarní období se také muselo počkat
s dokončením nového schodiště. Zdrsněné žulové desky zakončily celou stavbu
zpřístupňující velehradský hřbitov z jeho obou bran.
Další krok k nové komunikaci a kompletním inženýrským sítím udělala obec
vypsáním soutěže zpracovatele kompletního projektu v ulici Pod
Zahrádkami. Vítězná firma začíná s projekčními pracemi a obec Velehrad
postupuje ve výkupech minimálních rozloh pozemků pro provedení stavby.
Velké stavební plány se týkají také sousední budovy hasičské zbrojnice. Na
společném setkání zastupitelstva s hasiči jsme ze stávajícího špatného stavu
objektu (a to už od vlhkých základů ve sklepích) vyvodili jako vhodné připravit
projekt pro zcela novou hasičárnu. Nutná oprava současného stavu by byla
velmi nákladná a v porovnání se stavbou nové budovy by byla v dlouhodobém
hledisku neekonomická. Nové dispozice vytvoří lepší garážové prostory a
standardní zázemí pro hasiče, stejně jako oddělitelnou spolkovou místnost
využitelnou pro různorodá spolková setkání. S dopracovávanou studií obec
požádá hasičský záchranný sbor ČR o částečnou dotaci na její výstavbu.
Obec Velehrad rychle zareagovala na pouze měsíční lhůtu pro příjem žádostí o
částečnou dotaci z ministerstva financí na výstavbu obecních bytů v podkroví

budovy obecního úřadu. Žadatelů je jako vždy dosti, tak s napětím očekáváme
výsledek řízení.
I v letošním roce budeme pokračovat s obnovou kulturních památek, které jsou
ve vlastnictví obce. Nechali jsme zpracovat restaurátorské záměry obnovy
sochy Krista na sloupu u Konventního rybníku a sochy sv. Jana
Nepomuckého na náměstí. Vybraní dva restaurátoři začnou na opravách
pracovat v květnu. Na tyto práce jsme požádali o příspěvek odbor památkové
péče města Uherské Hradiště, který nám z rozpočtu ministerstva vnitra přiřknul
na každou opravu 50 tisíc korun.
Z loňského úspěchu v soutěži o Zelenou stuhu máme ministerstvem životního
prostředí přislíbenu finanční dotaci na projekt týkající se právě velehradského
životního prostředí. Spolu s krajinnými architekty jsme připravili projekt
výsadby aleje a mokřadu v blízkosti rybníků Žabinec a Konventní. Alej na
levé straně cyklostezky ve směru od Salašky bude navazovat na výsadby podél
cyklostezky od Starého Města. V prostoru podmáčeného neobdělávaného pole
vybudujeme mokřady spolu s malým molem a lavičkami k posezení. Po
konzultaci i s Arcibiskupstvím olomouckým, které přislíbilo odprodej pruhu
nutného pro výsadby, vysázíme podél cyklostezky od rybníku k ohradní zdi
jabloňovou alej, která mimo jiné zdůrazní příchod k poutnímu areálu a bazilice.
Obec uzavřela smlouvu se zpracovatelem použitého jedlého oleje o odběru
tohoto odpadu z domácností. Již v minulosti byla možnost uložit přepálený
jedlý tuk slitý v PET lahvích na sběrném místě pod hasičárnou. Od teď budeme
dostávat i doplatek za množství předaného oleje. Jedlé tuky a oleje
v uzavřených lahvích je možné odevzdat do příslušné popelnice na sběrném
místě každý první pátek v měsíci.
Z důvodu havarijního stavu mostu přes Salašku k hájence za kempem jsme byli
nuceni požádat uherskohradišťský odbor dopravy o uzavření mostu pro
veškerou dopravu. Spolu s Arcibiskupstvím olomouckým a Lesním družstvem
Zlechov – Tupesy začínáme pracovat na projektu nového mostu.

Obec Velehrad pořádá v neděli 26. 5. zájezd „Jarní Praha“ za návštěvou
opraveného Národního muzea a divadelním představením Manon Lescaut
v Národním divadle. Obec Velehrad platí cestu autobusem, zájemci uhradí
pouze vstupenky do muzea a divadla. Podrobnosti na vývěsce nebo webu.
Přihlášení do 8. dubna na obecním úřadě.

Kalendář akcí duben až červen 2019
DATUM

ČAS

PROGRAM

MÍSTO

6. 4.

9:00 – 11:00

Ukliďme Česko – ukliďme okolí
Velehradu

obecní úřad

9. 4.

17:00 – 20:00

Odpoledne plné her s Jiřím Sadilou

tur. centrum

16. 4.

15:00

Křížová cesta Velehradem

Stojanovo
nádvoří

17. 4.

10:00 – 18:00

Velikonoční jarmark

tur. centrum

Jiří Walker Procházka – Komiksy
hravé i dravé

knihovna

24. 4.
27. 4.

10:00

Mše k výročí kardinála T. Špidlíka SJ

bazilika

27. 4.

14:00 – 18:00

Historická ukázka osvobození
Velehradu – Salaše - Modré

Kotlí, tur.
centrum

11. 5.

19:00

Varhanní koncert

bazilika

18. 5.

Cyklo závod Chřiby 2019

areál ZŠ

24. 5.

Noc kostelů na Velehradě

bazilika

25. 5.
26. 5.

Prezentace biblí z Ukrajiny a
Bulharska
Jarní Praha - obecní zájezd
do divadla a muzea

VDCM
Praha

26. 5.

Absolventský varhanní koncert

Bazilika

1. 6.

Den dětí

areál ZŠ

21. 6.

Oslava 20 let výročí vybudování
Základní školy Velehrad

areál ZŠ

Velehradský občasník vydává obec Velehrad ve Velehradě 5. 4. 2019,
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