CYKLOSTEZKA
SV. METODĚJE
V sobotu 3. července 2021 byla slavnostně otevřena
Cyklostezka sv. Metoděje mezi Boršicemi a Zlechovem.

obec boršice

Za účasti arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Jana Graubnera, arcibiskupa a apoštolského
administrátora sede plena košické eparchie Cyrila Vasiľa, velvyslance České republiky při Svatém stolci
Václava Kolaji, člena Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů P. Jaromíra Zádrapy, hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše, starostky obce Opatovce Mgr. Ivety Modekové a dalších hostů byla o první
červencové sobotě slavnostně otevřena Cyklostezka sv. Metoděje mezi Zlechovem a Boršicemi.
Po proslovech zmíněných hostů požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner Gorazdův obelisk. Toto dílo,
stejně jako všechny ostatní umělecké prvky z kamene, bronzu a nerezu, které Metodějovu cyklostezku
od Zlechova do Boršic doprovázejí, navrhl, vyrobil a poté instaloval polešovický akademický sochař Daniel
Ignác Trubač.

Cyklostezka sv. Metoděje Boršice – Zlechov je součástí přeshraničního projektu „Na kole za historií Velké
Moravy“, který vznikl díky spolupráci s partnerskou
obcí Boršic, slovenskou obcí Opatovce u Trenčína.
V rámci této spolupráce mohla vzniknout cyklotrasa, která obě zmíněné obce spojí. Na slovenské straně
byla vybudována cyklostezka Opatovce – Trenčín po
hrázi vodního toku Váhu o délce 4,37 km. Na moravské straně byla vybudována cyklostezka sv. Metoděje,
která přímo propojila obce Boršice a Zlechov.
Cyklostezka vede po původní hradské cestě mezi obcemi, po které v devátém století možná pravidelně putoval svatý Metoděj, když chodil ze svatého Klimenta
u Osvětiman do centra Starého Velehradu, dnešního
Starého Města, nebo na Sadskou výšinu. Nová cyklostezka propojila Boršice přes obec Zlechov s páteřními trasami Uherskohradišťska a hlavně se postará
o bezpečnost cyklistů i pěších, kteří se doposud pohybovali po úzké silnici II. třídy z Boršic do Zlechova.

Na boršickém katastru je stezka dlouhá 1 640 metrů, na zlechovském osm set metrů. V Boršicích začíná
u posledních domů u Dolního mlýna, pokračuje po zaužívané polní cestě k horní kapličce a dále až na
hranice katastru. Na zlechovském katastru pokračuje po bývalé polní cestě až ke komunikaci třetí třídy
směr Zlechov – Nedakonice a pod mostem silnice I/50 kolaře a chodce přivádí do Zlechova až k prvním
rodinným domům.
Celou cyklostezku z Boršic do Zlechova a následně na Slovensku v Opatovcích doprovázejí výtvarné prvky
z kamene, bronzu a nerezu. Kámen je božanovský pískovec a tvoří nosný základ každého prvku. Umělecké
detaily jsou odlity z bronzu nebo z nerezu. Bronzové a nerezové části prvků jsou patinovány, vyleštěny a zakonzervovány transparentním lakem.
Ústředním tématem celé cyklostezky jsou kořeny naší křesťanské historie. Svatí Cyril a Metoděj přišli na
pozvání knížete Rostislava na území Velké Moravy, aby se pokusili spojit Východ se Západem. Toto symbolické spojení je vidno i u oděvu z velkomoravského období, který je sepnut ozdobným knoflíkem – slovensky gombíkem. Pro většinu prvků je společným motivem právě tento GOMBÍK, který již z dálky vizuálně
identifikuje trasu. Další inspirací se staly i jiné nalezené artefakty z velkomoravského období.
Dalším společným prvkem je písmo – HLAHOLICE. Tedy písmo, které soluňští bratři vymysleli a používali. Tento optický a výtvarně působivý ornament je krásný, zdobný a vyvážený.
Přeji všem lidem, aby si nově otevřenou cyklostezku sv. Metoděje užili.
S přáním pěkných zážitků
Ing. Roman Jílek, starosta obce
obec boršice

