BULLETIN 2014
Blatec - Brodek u Přerova - Císařov - Citov - Čelechovice - Dub nad Moravou - Grygov
Charváty - Kožušany-Tážaly - Krčmaň - Majetín - Suchonice - Velký Týnec - Věrovany

www.mrkralovstvi.cz

Vážení spoluobčané mikroregionu Království,
vítám vás při čtení řádků hodnotících čtyřletou práci 14 obcí. Práci, která není mnohdy vidět,
ale jejímž výsledkem je rozvoj regionu, ve kterém žijeme. Je to práce společná. Stojí za ní celá
zastupitelstva obcí, členové výborů a komisí, členové místních spolků a sdružení, zástupci základních a mateřských škol, místní podnikatelé, živnostníci, všichni, kterým není lhostejná naše
budoucnost, všichni, kteří chtějí a mohou přidat ruku k dílu. Všem za to patří velké poděkování.
Celý rozvoj závisí hlavně na financích. Můžeme mít spoustu plánů a představ, co by se dalo vybudovat, obnovit nebo nakoupit, ale ne vždy se to podaří začlenit do rozpočtů obcí. Je proto
nutné hledat finanční možnosti v dotačních titulech a zaměřovat další rozvoj obcí tímto směrem.
Bohužel ne vždy se na naše žádosti usmálo štěstí, ale věřím, že v novém plánovacím období
budou pro obce další možnosti.
V roce 2014 slaví Sdružení obcí mikroregionu Království 15. výročí od svého založení. Původní
myšlenka realizace velkých společných projektů, například stavba kanalizací, se ukázala jako nereálná z důvodu různé připravenosti jednotlivých obcí. I přesto jsme hledali možnosti dotací, ať
už na pořádání společných kulturních a sportovních akcí nebo projektů, jako jsou protipovodňová opatření nebo kompostování v obcích. Každoročně je vydáván kalendář pro všechny občany
mikroregionu. Nově jsou k dispozici prezentační bannery každé obce a soubor pohlednic obcí
mikroregionu.
V roce 2010 jsem měla tu čest převzít předsednictví mikroregionu po panu Petru Hanuškovi, starostovi obce Velký Týnec. Chtěla bych tímto poděkovat všem mým kolegyním a kolegům za výbornou spolupráci a podporu. Přeji všem mikroregionálním spoluobčanům do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a radosti v tom našem malém „Království“.
Miroslava Zavadilová
Členové rady sdružení: Miroslava Zavadilová, Ing. Tomáš Kubáček, PhDr. Petr Hanuška, Ph.D,
Ing. Jan Beneš, Josef Dušek, Vítězslav Křesina
Účetní sdružení: Bc. Radka Podmolíková
Přehled projektů s přispěním dotace:
Rok

Projekt

Dotace
(Kč)

Poskytovatel

Celkem
výdaje (Kč)

2011

Království se baví za každého počasí

165 000

Olomoucký Kraj

331 000

2012

Společně v Království patnácti obcí

148 000

Olomoucký Kraj

296 000

2013

Výměna zkušeností mezi obcemi mikroregionu Království a Třeboňsko

200 000

MMR ČR

300 000

Protipovodňová opatření napojená na IZS

11 573 000

MŽP ČR + SFŽP ČR

12 890 000

Domácí kompostování v obcích mikroregionu Království

7 134 000

MŽP ČR + SFŽP ČR

7 927 000

Poznáváme u sousedů, zlepšujeme u nás

200 000

MMR ČR

310 000

Kulturní rok 2014 v obcích mikroregionu
Království

30 000

Olomoucký Kraj

84 000

2013/14

2014
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OBEC BLATEC
První doložená písemná zmíňka o obci: 1141
Rozloha katastru: 659 ha
Starosta: Jan Kadlec
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 636 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 6,4 mil.
www.blatec.cz

Volební období 2010 – 2014 v obci BLATEC
Do nového volebního období vstupovalo zvolené zastupitelstvo obce Blatec s cílem dále
zlepšovat a zvelebovat prostředí v obci, rozšiřovat její majetek a vytvořit v ní příjemné
společenské klima. Trvalým závazkem, předávaným předchozími zastupitelstvy, zůstala
nejen péče o veřejné budovy, jakými jsou škola a Obecní dům, ve spolupráci se spolky
budovy, které jejich členové užívají, ale i o veškerý mobiliář s potřebným technickým
zázemím.
Nezbytnou součástí života v obci je zájem na vytvoření pospolité, sounáležité společnosti občanů i zachovávání tradic (pokud přežívají), nebo vytvoření nových zvyklostí.
V tomto směru si velice dobře vedou spolky SDH a TJ Sokol, které loni oslavily stoleté výročí svého trvání. Zdárně je doplňují drobné organizace zejména mladých lidí, které svou
činností zpříjemňují dětství těch nejmenších. Do společenského dění se tradičně zapojuje i místní ZŠ s MŠ, jejíž žáci se svými
učiteli se významnou měrou podílejí
na oslavách svátků či záležitostech
obce. A protože zápal těchto lidí nejen
trvá, ale je stále obohacován novými
nápady, lze předpokládat, že obec má
v tomto směru budoucnost jasnou.
Poněkud stranou společenského dění
se ocitají naši senioři. Obec si je toho
vědoma a proto se bude snažit s několika „dobrovolníky“ zvýšit aktivity
v této oblasti a poskytnout seniorům
dostatečné zázemí k jejich kulturnímu,
ale i společenskému vyžití. Po delší době se první z připravovaných počinů objeví již
o letošním podzimu.

- oprava povrchu komunikace na Nové čtvrti
- vybudování bezdrátového rozhlasu (v rámci IZS – akce mikroregionu v hodnotě 1 mil. Kč)
- generální oprava ústředního topení v budově školy
- pořízení obchodu s potravinami a smíšeným zbožím
Rok 2014
- vybudování I. etapy veřejného osvětlení v nové zástavbě (U nádraží)
- rekonstrukce podlahy v sále Obecního domu
- rozšíření sociálního zřízení v ZŠ
- podaná žádost o dotaci na zateplení školy (potvrzena)
A jak dál?
Dosavadní rozvoj obce byl podmíněn pořízením životně důležitých staveb, které tu nebyly a bez kterých by do budoucna existovala jen stěží. Plynovod, vodovod vč. přivaděče,
vybudování telefonní sítě, oprava či vybudování nových místních komunikací, rozšiřování stávajících inženýrských sítí, vybudování technického zázemí obce, oprava a údržba
budov v majetku obce, veřejně prospěšných staveb atd. Dá se říci, že mimo kanalizaci
s ČOV, má naše obec vše nezbytné. Můžeme se tedy více zaměřit na oživení společenského klimatu v obci a spolu se zapálenými občany nejen ze spolků prohloubit její osobitý
kolorit. S takovým zázemím je již možné se zapojit třeba i do soutěže o vesnici roku. Stávající status nás opravňuje být i nadále platným členem mikroregionu Království i místní
MAS.
Naši dobří spoluobčané, děkujeme za přízeň, podporu i přátelství.
Jan Kadlec

Rok 2011
- drobné opravy obecního majetku
Rok 2012
- pořízení nového vozidla pro SDH
- oprava vodorovné izolace a fasády kaple sv. Markéty
- účast obce na protipovodňovém projektu mikroregionu Království (bezdrátový obecní
rozhlas)
Rok 2013
- dokončení komunikace v nové zástavbě (U nádraží)
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OBEC Brodek u Přerova
První doložená písemná zmíňka o obci: 1301
Rozloha katastru: 890 ha
Starosta: Ing. Jan Beneš
Zastupitelstvo: 15 členů, rada obce 5 členů

Počet obyvatel: 2016 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 30,7 mil.
www.brodekuprerova.cz

Volební období 2010 – 2014
Do nového volebního období vkročilo zastupitelstvo městyse se třemi hlavními úkoly. Pokračovat
v ozelenění krajiny, realizovat zateplení Mateřské školy a vybudovat novou kanalizaci a ČOV pro
Brodek u Přerova a místní části Luková.
Ozelenění krajiny
Po realizaci výsadby pěti biokoridorů o celkové délce 5,6 km v minulém volebním období jsme realizovali další velkou akci z pohledu tvorby krajiny. Byla to výsadba Biokoridoru BK 18/34 na kopci
Stráž, procházející od kopce Stráž směrem k místní části Luková. Rozkládá se na třech pozemcích,
má šířku 20 m, celkovou délku 2 370 m a celkovou hodnotu díla 0,865 mil. Kč. Získaná dotace
z Operačního programu životního prostředí pokryla 100% celkových nákladů.
Investice do zateplení
V roce 2011 jsme zahájili zateplení Mateřské školy a Školní jídelny v Brodku u Přerova. Na tuto akci
jsme získali dotaci z Operačního programu životního prostředí ze SFŽP. Zateplení a výměna okenních a meziokenních výplní si vyžádala finanční náklady ve výši 4,0 mil. Kč. Dotace z OPŽP činila
2,4 mil. Kč a prostředky na dofinancování ve výši 1,6 mil. Kč získal městys prodejem bytového
domu.

výstavba velmi rychle. Po ukončení komplexního vyzkoušení předala firma OHL ŽS ukončené dílo
k 31. 7. 2013. Drobné vady a nedodělky nebránící provozování systému nové kanalizace, byly odstraněny do 31.8.2013. Jednalo se především o pokládku asfaltových povrchů v několika ulicích.
Při výstavbě kanalizace v Brodku u Přerova a Lukové bylo položeno 9,5 km potrubí kanalizace
a výtlačných řadů. Byla vybudována nová ČOV a 5 čerpacích stanic. Největší z nich je vybudována
jako podzemní a nachází se na náměstí 28.října. Jedna její část slouží k čerpání splašků na novou
ČOV a druhá k čerpání dešťových vod do potrubí Broděnky.
Hodnota realizovaného díla dosáhla částky 144,9 mil. Kč. Po odečtení DPH 24,6 mil. Kč zůstala
částka k financování ve výši 120,3 mil. Kč. Z evropské dotace prostřednictvím OPŽP jsme získali
83,5 mil. Kč, ze SFŽP činila dotace 4,9 mil. Kč a půjčka 6,9 mil. Kč. Z finančních prostředků Olomouckého kraje jsme získali dotaci 4,0 mil. Kč. Ostatní neuznatelné náklady projektu byly uhrazeny
z bankovního úvěru ve výši 17,0 mil. Kč a 4,0 mil. jsme již financovali z rozpočtu městyse.
Obnova parku a dláždění chodníků městyse Brodek u Přerova byla zahájena na jaře 2014. Byla
provedena parková úprava na Nám. 28. října, tj. v prostoru, který byl nejvíce postižen výstavbou ka-

nalizace. Na tomto náměstí byl vydlážděn chodník pro chodce, který má připraven pás pro cyklisty.

Práce byly zahájeny v polovině července 2011 a ukončeny v listopadu 2011. Byla provedena izolace podlahy v přízemí a výměna všech okenních výplní v celém areálu. Nevyhovující meziokenní
vyzdívky z dřevotřísky a skla byly nahrazeny klasickou vyzdívkou a celý povrch byl zateplen.
Vzhledem k neudržitelnému stavu dřevěných oken v budově 1. Stupně ZŠ a Masarykově knihovně
byla provedena jejich výměna za okna plastová, což přispělo ke snížení spotřeby tepelné energie.
Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková
Výstavba kanalizace byla naší nejvíce očekávanou akcí. Od roku 2004 jsme třikrát neuspěli s žádostí
o státní dotaci na kanalizaci a ČOV. Podařilo se nám uspět až se čtvrtou žádostí v roce 2009. Výstavba kanalizace byla zahájena v polovině března 2012, ale na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
jsme čekali až do poloviny září 2012 a veškeré financování probíhalo pouze z rozpočtu městyse.
Od září 2012 mohla být zahájena výstavba velkých stavebních objektů zahrnujících - podzemní
čerpací stanici před podjezdem, budovu ČOV a 4 malé čerpací stanice. Na stavbě kanalizace pracovalo 9 pracovních skupin. To s sebou přinášelo určitá omezení pro občany při cestách do práce, na
nádraží, k autobusu nebo do obchodu. Přes všechny počáteční problémy a komplikace proběhla
4

V roce 2014 máme přislíbenu dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady: Brodek u Přerova - biologicky rozložitelný odpad s celkovým nákladem 1,28 mil. Kč. Další dvě dotace budou na akce:
Regenerace veřejné zeleně pro Brodek u Přerova ve výši 2,3 mil. Kč a místní část Luková ve výši
1,25 mil. Kč.
Kulturní a sportovní akce
Obec Brodek u Přerova se nezabývá jen investicemi, ale má také dlouholeté kulturní a sportovní
tradice. Spolky v Brodku i Lukové připravily pro děti i dospělé řadu zábavných programů a sportovních utkání jako např. oslava dne dětí, neckiáda, výlov rybníka v Lukové a fotbalové turnaje. Junáci v Brodku u Přerova pořádají každoročně letní tábor na skautské základně v Nejdku. Společně
s dalšími obcemi Sdružení obcí mikroregionu Dolek jsme se podíleli na zajištění závodu a vyjížďky
„Okolo mikroregionu Dolek“. V roce 2013 se konal již 10. ročník a přihlášených bylo více než 500
účastníků. Na podzim si naše děti a někteří rodiče vyzkoušeli svoje „dračí“ výtvory. Velká účast bývá
na lampiónovém průvodu konaném v předvečer státního svátku. Adventní čas jsme zahájili slavnostním rozsvícením vánočního stromu s programem žáků ZŠ a ZUŠ. Všechny uvedené akce by se
nekonaly, kdyby se řada občanů nesnažila pro ostatní něco udělat.
Městys Brodek u Přerova letos pořádal již 5. ročník celodenního programu pro děti a dospělé: „Den
s integrovaným záchranným systémem“. Naše pozvání přijali Městská policie Lázně Bohdaneč,
Obecní policie Dub n/M, Policie ČR Přerov, Vojenská policie Olomouc, Zdravotní záchranná služba
Olomouckého kraje, HZS Přerov, SDH Brodek u Přerova, Besip Olomouc, Armáda ČR a klub vojenské historie. Pro děti a mládež je to vítaná příležitost seznámení se složkami IZS.
Jan Beneš
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OBEC CÍSAŘOV
První doložená písemná zmíňka o obci: 1785
Rozloha katastru: 300 ha
Starosta: Ing. Alois Ševeček
Zastupitelstvo: 7 členů

O

Počet obyvatel: 297 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 3,166 mil.
www.cisarov.cz

bec Císařov je jednou z posledních obcí založených v okrese Přerov. Počet obyvatel
se pohybuje kolem 300, katastr o výměře 300 ha se nachází v povodí řeky Bečvy
v nadmořské výšce 200 m.
V roce 2010 bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo obce. Starostou byl zvolen
ing. Alois Ševeček, místostarostkou ing. Věra Pumprlová, Dagmar Krejčířová – předsedkyní finančního výboru, Marie Švédová – předsedkyní kontrolního výboru, Martin Zatloukal – předsedou sportovní komise, Věra Drabiščáková – předsedkyní kulturní komise
a ing. Marie Bendová.
Rozpočet obce se v posledních čtyřech
letech pohyboval od 2,8 do 5,5 mil. Kč.
Na téměř všechny stavby využila obec
dotace.
V roce 2010 bylo postaveno dětské hřiště v hodnotě 500 tis. Kč, z toho dotace
z MMR v Praze byla 300 tis. Kč. V prostorách u dětského hřiště byly vystavěny
přístřešky s kioskem, udírnou, grilem
a krytým místem pro hudbu a posezení
občanů.
V roce 2011 byla získána ze SFŽP v Praze stoprocentní dotace na revitalizaci rybníků –
tůní v hodnotě 4,3 mil. Kč. Na rekonstrukci kulturního domu jsme získali v roce 2011
a 2012 1 mil. Kč z POV Olomouckého kraje. Celkové náklady dosáhly 2,5 mil. Kč.
V tomtéž roce se naše obec umístila v soutěži o Zelenou stuhu na 1. místě v kraji a na
2. místě v České republice a byla oceněna částkou 400 tis. Kč na výsadbu zeleně v obci.
V letošním roce žádáme SFŽP o další dotaci na výsadbu zeleně, která se uskuteční
v letošním roce po dokončení výstavby kanalizace. Celková hodnota projektu dosáhne
1,9 mil. Kč.
V roce 2012 byl vybudován bezdrátový rozhlas v celkové hodnotě 1 mil. Kč, z toho dotace
SFŽP z Integrovaného záchranného systému byla 0,9 mil. Kč,
obec se podílela 0,1 mil. Kč.
Z POV MR Dolek byl pořízen
za 114 tis. Kč traktor na sečení trávy s 50 % dotací od SFŽP
v Praze.
V roce 2014 obec vybuduje,
s přispěním SFŽP v Praze, od6

dílnou kanalizaci s odvodem
splaškových vod na čistírnu
odpadních vod v Henčlově.
Celková hodnota investice
bude 26 mil. Kč.
Každoročně
obec
věnuje
nemalé
prostředky na podporu kultury
a sportu, na podporu činnosti
Sboru dobrovolných hasičů
v Císařově, sportovců malé kopané a dětí.
Obec pořídila obrazovou kroniku občanů a domů v obci. Fotografie pochází z let 2009 a 2010. Zájemci si ji mohou
prohlédnout v kanceláři obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce ve zkrácené podobě.
Plesovou sezonu zahajuje ples hasičů a dětský karneval, následuje obecní ples, který byl
v letošním roce již jubilejním – desátým.
O masopustu pořádají hasiči vodění medvěda a pochovávání basy s kulturním programem. Koncem dubna následuje Rej čarodějnic s táborovým ohněm.
V obci se udržuje tradice o smrtné neděli, kdy chodí děvčata s májkou a odpoledne se
smrtí. O velikonocích, když odletí zvony do Říma, chlapci brkačují.
V měsíci srpnu je pořádán sportovní den pro děti a dospělé.
K výročí 28. října byla obnovena tradice lampionových průvodů a pokládání věnců k pomníkům padlých v 1. a 2. světové válce.
Nově se již třetím rokem uskutečnila výstava ručních prací občanů.
V roce 2013 a 2014 organizuje obec v programu Mikroregionu Království výstavu fotografií a obrazů, vytvořených občany Mikroregionu Království.
Na sv. Mikuláše chodí již pravidelně Mikuláš s andělem a čerty po obci a přináší dětem
dárky. O štědrém dnu se v loňském roce poprvé uskutečnilo zpívání s hudbou u vánočního stromu.
V roce 2012 oslavil místní Sbor dobrovolných hasičů 90. výročí od založení. Významného úspěchu v tomto roce dosáhli muži. V požárním sportu, v rámci České a Moravské
hasičské jednoty, vybojovali 1. místo
a ženy se umístily na 3. místě na přeboru Moravy.
Vynikajících výsledků dosáhlo družstvo žen v roce 2008 a 2009, kdy se
dva roky po sobě umístilo v hasičském sportu v rámci ČMHJ na 1. místě na mistrovství ČR.
Družstvo malé kopané hraje 3. ligu
přerovské soutěže.
Alois Ševeček
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OBEC CITOV
První doložená písemná zmíňka o obci: 1283
Rozloha katastru: 378 ha
Starosta: Jaromír Otáhal
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 563 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 6,0 mil.
www.obeccitov.cz

Bilancování volebního období
Volební období let 2010 – 2014 je na konci a tak nastal čas bilancování a hodnocení, nakolik se nám
podařilo v uplynulém čtyřletí naplnit volební programy.
Zastupitelstvo si na začátku volebního období schválilo rozvojový program obce Citov, který byl
vypracován jako výchozí plán pro nadcházející funkční období. Hlavními cíli tohoto dokumentu
byly zvyšování životní úrovně občanů, hospodářský a kulturní rozvoj života v obci, zvýšení přitažlivosti Citova pro život v obci a pro turisty. K těmto nejvýznamnějším cílům, které se nám podařilo
zrealizovat, patří oprava kamenného kříže u zámeckého parku, rekonstrukce vytápění a oprava
sociálního zařízení mateřské školy, instalace manipulačního zařízení na shybce pod Olešnicí, rekonstrukce pomníku obětem světové války a oprava sociálního zařízení a zázemí kulturního domu.
Také se nám podařilo připravit a finančně zabezpečit realizaci dalších projektů, jako např. „Oddílná
splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“, „Revitalizace zámeckého parku – 2. etapa“ a „Zřízení stálé muzejní expozice na zámku v Citově“. Tyto finančně náročné projekty zahájíme ještě před
koncem volebního období. Zejména stavba nové oddílné splaškové kanalizace zasáhne do života
každého občana obce. Věříme, že s jejich pochopením a trpělivostí stavbu úspěšně zrealizujeme.
Stavební úpravy Mateřské školy Citov
Během školních prázdnin v roce 2011 proběhla ve školce náročná rekonstrukce vytápění. Stávající
akumulační kamna jevila značnou dávku opotřebení, přičemž nebylo možné získat náhradní díly
k výměně. Také z hlediska bezpečnosti byla v nevyhovujícím stavu a odborná firma již při revizi
nedoporučila jejich další používání. Bylo vypracováno několik variant kompletní rekonstrukce vytápění školy. Po jejich porovnání byla nakonec zvolena varianta kondenzačního plynového kotle
a radiátorů s termohlavicemi. Technickým problémem byla realizace kotelny, kterou se nám nakonec podařilo umístit do bývalé komínové šachty. Škola tak za pomoci zřizovatele učinila další krok
ke zlepšení prostředí pro vzdělávání dětí a k ekologičtějšímu provozu budovy.
O školních prázdninách v roce 2013 jsme se pustili do opravy sociálního a hygienického zařízení,
která zároveň řešila i nevyhovující početní stav původních záchodů a umyvadel v mateřské škole
s kapacitou 24 dětí. Stav neodpovídal vyhlášce o hygienických
požadavcích na prostory a provoz
zařízení pro výchovu a vzdělávání
dětí. Současně byl odstraněn problém s nevyhovujícím havarijním
stavem ležaté kanalizace v daném
místě objektu a výlevkou.
Projekt byl realizován za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje
v rámci „Programu obnovy venkova
2013“. Stavebními úpravami se tak
výrazně zlepšily provozní podmínky mateřské školy. Realizace tohoto
projektu je tak další etapou zachování nemovité kulturní památky
v obci v celistvém a funkčním stavu.
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Oprava pomníku obětem I. světové války
V letech 2009–2011 jsme provedli rekonstrukci veřejného prostranství v centru obce, které spočívalo v obnově areálu víceúčelového sportoviště včetně výsadby nové zeleně. Součásti této návsi je
také pomník obětem 1. světové války, který byl původně vybudován nákladem hasičského sboru
obce a slavnostně odhalen dne 25. června 1922.
Za dobu své existence byl na něm citelně znát vliv eroze. Památník se nakláněl dopředu z důvodu dožívání cihlové vyzdívky. Docházelo k postupnému rozestupování schodových stupňů a stav
se trvale zhoršoval. Povrch kamene byl silně znečištěn biologickým náletem a černými uhlíkatými depozity, v dešťových stínech
se lokálně projevovaly sádrovcové krusty a hnízda poškození vlivem krystalizace solí vyplavovaných z kamene. Kovové oplocení
pomníku bylo značně zkorodované, některé prvky zcela chyběly.
Oprava byla zaměřena na zachování hmotné podstaty památky
ve výrazu přírodního kamene s patinou přirozeného stáří. Vzhledem k dožívající původní vyzdívce a naklonění památky bylo přistoupeno k její celkové demontáži. Samotná oprava památníku
byla prováděna v ateliéru restaurátora. Okolo pomníku byl osazen nízký kovový ozdobný plot, rozměrově i členěním podobný
původnímu. Oprava pomníku byla realizována v roce 2013 za
finanční podpory Ministerstva obrany ČR z programu „Zachování a obnova historických hodnot“.
Oprava kulturního domu
V roce 2012 jsme se pustili do realizace další etapy celkové obnovy objektu, která spočívala v opravě sociálního zařízení a technického zázemí. V této části budovy byla původní okna vyměněna
za nová. Provedli jsme opravu stropních konstrukcí, podlah i obkladů stěn. Prostory byly v rámci
možností uspořádány tak, aby vyhovovaly obsluze a poskytly komfort návštěvníkům kulturních
akcí. Veškeré zařizovací prvky se vyměnily za nové. Elektroinstalace ve všech dotčených místnostech byla upravena v souvislosti s prováděnými opravami a požadavky pro napojení jednotlivých
spotřebičů.
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z „Programu obnovy venkova
2012“. Realizací opravy sociálního zařízení a souvisejících prostor kulturního domu jsme přispěli ke
zvýšení jeho hodnoty a k důstojnějšímu využívání návštěvníky kulturně společenských akcí pořádaných v tomto objektu.
Samozřejmě, že při realizaci těchto náročných projektů jsme nezapomněli na kulturní, sportovní
a společenský život v naší obci. K těm významnějším společenským akcím patří masopustní
vodění medvěda s pochováním basy, hodové
slavnosti, splouvání Morávky a pohádkový dětský den. Nesmíme opomenout na partnerské
setkání obcí Citov – Cítov. Tento kulturně společenský život vychází především ze spolupráce
s ochotnými dobrovolníky a řadou zájmových
a společenských organizací. Za obětavý přístup
k rozvoji života v obci jim všem patří poděkování.
Jaromír Otáhal
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OBEC ČELECHOVICE
První doložená písemná zmíňka o obci: 1234
Rozloha katastru: 217 ha
Starosta: Zbyněk Pochyla
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 120 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 1,3 mil.
www.celechovice.cz

Č

elechovice se rozkládají v údolí mírně zvlněné spraškové pahorkatiny, na rozhraní Hané a posledních výběžků Oderských vrchů na půli cesty mezi městy Přerovem a Olomoucí. Vesnice
má podobu újezdu a leží ve výšce 237 metrů nad mořem. Celková výměra katastru je 217 hektarů.
První písemná zmínka je z roku 1234, kdy byly Čelechovice v držení Kapituly Olomoucké. Název je
odvozen od osobního jména Čelech s příponou – ovice. Dominantou obce je kaple Sv. Antonína
a Sv. Vendelína. V obci se také nachází dva památné kříže. Obec pravidelně pořádá různé kulturně
- společenské akce v rámci celého roku.

Volební období 2010 -2014
V roce 2010 po volbách do zastupitelstev obcí, zasedlo na obci staronové zastupitelstvo ve složení:
starosta - Zbyněk Pochyla, místostarosta – Aleš Šromota a zastupitelé: Monika Besedová, Ivana
Jurníková, Marie Navrátilová, Josef Pochyla a Vojtěch Novosád.
Jelikož první zasedání nového zastupitelstva bylo v prosinci, tak až rok 2011 je jeho prvním pracovním rokem. Rok 2011 není jen o seznámení nových zastupitelů s rozdělanými akcemi, ale hned
z kraje roku byly podány žádosti o příspěvek z Olomouckého kraje na podporu akce podřezání
budovy OÚ. Dalšími podanými žádostmi byly dotace na vodovod a na obnovu obecních alejí.
V roce 2011 tedy došlo k podřezání budovy obecního úřadu a to z obecních peněz, protože dotace nebyla získána. Za podpory agentury ochrany přírody a krajiny bylo vysazeno 168 ks stromu
a keřů, obec v tomto případě neplatila z obecních peněz nic. Dalším větším dílem, co se týká finanční hodnoty, bylo vybudování podkladů pro budoucí sportovní zázemí obce.
V následujícím roce se zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v rekonstrukci budovy obecního úřadu
a to opravou stávající elektroinstalace, kde ta stará již byla nevyhovující. V návaznosti na předchozí
podřezání zdiva, byly také vybudovány v přízemí nové podlahy a s tím i izolace proti vzlínající
vlhkosti. Toto bylo završeno úpravou obvodových zdí a malováním. Cílem celé této rekonstrukce
bylo přemístění obecní knihovny do přízemí budovy obecního úřadu a to pro pohodlnější přístup
starších čtenářů a také vybudování reprezentativních prostor obecního úřadu. Na tuto rekonstrukci obec dostala příspěvek v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
Od roku 2013 opět vítá obec své nově narozené občánky na obecním úřadě v Kokorách. Je to
vždy společně s dětmi z Nelešovic a
Kokor. V tomto roce také obec dostala
poprvé příspěvek na dovybavení své
hasičské jednotky, za který nakoupila
ochranné přilby a rukavice. Požádalo se
také o finanční podporu z Programu obnovy venkova na rozšíření sítě veřejného osvětlení a to směrem k budoucímu
sportovnímu zázemí a rozšíření osvětlení v lokalitě Prostřední kopce. Akce byla
financovaná jen z prostředků obce, protože dotace opět nebyla přidělena.
V tomto roce se zastupitelstvo obce rozhodlo, po neúspěšných pokusech získat
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dotaci na sportovní zázemí obce,
projekt sportovního zázemí přepracovat tak, aby obec byla schopna ze
svých prostředků hřiště postupně
dokončit.
V rámci množících se dotazů občanů
na bioodpad se obec začala zajímat
o řešení tohoto problému v obci. Se
zkušenostmi z okolních obcí a efektivity sběru se rozhodla pro podporu
kompostérů pro každou domácnost.
V rámci aktuálních dotačních programů zjišťovala možnosti finanční
podpory, ale na dotační titul, který
řešení bioodpadu podporoval, by
sama obec nedosáhla. Proto využila
možnosti společného zapojení obcí mikroregionu Království a v rámci tohoto sdružení se do žádosti o dotaci zapojila.
Ke konci roku zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Olomouckého kraje na
podporu hasičských jednotek k dovybavení hasičské jednotky a to o hadice, savice a pneumatiky
na T 805.
Začátkem roku 2014 byl ukončen nájem budovy čp. 30 – Ranč u Supa, kde budova již delší dobu
nesloužila tomu, k čemu byla pronajata. Z počátku to vypadlo, že po ukončení nájmu zůstane
funkční budova alespoň tak, jak byla pronajímateli předána do nájmu, ale opak byl pravdou. Ve
vnitřních prostorách byla budova jak „po výbuchu“. Obec musela naplánovat rekonstrukci elektroinstalace, koupi čerpadla a opravu rozvodu vody. Naplánovala i výměnu oken, aby zlepšila tepelné
vlastnosti budovy. O finanční podporu požádala v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje, tato podpora jí byla přidělena a tak mohl začít výběr dodavatele na elektroinstalaci a dodavatele oken. Za pomoci dobrovolníků z řad občanů dochází k drobným opravám, které zůstaly po
bývalém pronájmu, za což všem patří velký dík.
Další velkou akcí roku 2014 je dobudování dětského hřiště a multifunkčního hřiště, které by závěrem roku měly být funkční a již sloužit svému účelu.
Obec také dostala finanční příspěvek na hasičskou jednotku, ze kterého budou pořízeny pneumatiky na zásahové vozidlo T 805. Dobrou zprávou je i to, že mikroregion Království získal dotaci na
kompostéry a pokud vše dobře půjde, tak občané koncem roku dostanou zdarma zapůjčen kompostér na likvidaci bioodpadu ve svých
nemovitostech.
Tímto bych chtěl poděkovat všem dosavadním zastupitelům za jejich pracovitost
a podporu, ale i občanům, kteří i malinkou
mírou pomohli ke klidnému chodu obce.
Závěrem bych popřál do dalšího volebního období, nově zvolenému zastupitelstvu, hodně zápalu a pevné nervy, protože není člověk ten, aby se zalíbil lidem
všem.
Zbyněk Pochyla
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OBEC DUB NAD MORAVOU
První doložená písemná zmíňka o obci: 1141
Rozloha katastru: 1566 ha
Starosta: Vítězslav Křesina
Zastupitelstvo: 9 členů

B

Počet obyvatel: 1534 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 23 mil.
www.dubnadmoravou.cz

lížící se komunální volby jsou vždy pro starostu a zastupitelstvo městyse důvodem
k hodnocení společně vykonané práce za uplynulé volební období – shrňme si tedy
ty (aspoň z mého pohledu) nejvýznamnější investiční, neinvestiční a kulturní akce, které
se nám podařily v letech 2010 – 2014 realizovat.
V roce 2010 se podařilo zdárně dokončit projekt vybudování Kulturního a společenského centra v Dubě nad Moravou. Jednalo se o vybudování střešní nástavby nad objektem
úřadu městyse a požární zbrojnice v městysi Dub nad Moravou a vytvoření v tomto prostoru uceleného kulturního, zájmového, vzdělávacího a společenského zázemí městyse.
Z dalších investičních akcí v tomto roce lze připomenout výměnu a montáž oken na budově ZŠ, dále pak rozšíření splaškové kanalizace Bolelouc – Tučapy – Hlavní výtlačný řád
A8 – 1 Bolelouc.
O rok později došlo z důvodu nedostatečné kapacity k rozšíření budovy Mateřské školky,
a sice k přístavbě šatny a sociálního zařízení. V současné době mateřskou školku navštěvuje kolem 55 dětí, které jsou rozdělené do 3 oddělení a každé oddělení má vlastní třídu
a hernu. V témže roce došlo k zateplení horní budovy ZŠ včetně nové fasády. Dále se
podařilo vybudovat úsek cyklostezky, která je součástí regionálně významné Moravské
stezky na k.ú. obce, a to mezi obcí Charváty a místní části městyse Dub nad Moravou -

Boleloucí.
Tempo rozvoje městyse nepolevilo ani
v následujících letech, kdy došlo například k výměně stávajících dosluhujících
elektrorozvaděčů veřejného osvětlení
v Dubu nad Moravou za nové, čímž jsme
dosáhli značné úspory energie; dále
k vybudování Obecního parku a Naučné
stezky v Bolelouci, restaurování sousoší
sv. Floriána na náměstí v Dubu nad Moravou, vybudování nového chodníku
z Tučap do Dubu nad Moravou a opravy
stávajících chodníků nebo obnovu krajinných struktur – vysázení alejí v délce
více jak 7 km.
Po celé období vynakládal městys jako zřizovatel nemalé finance na provoz základní
a mateřské školy, dvou místních knihoven, hasičské zbrojnice, sokolovny, fotbalového
hřiště atd. Rovněž jsme vždy podporovali činnost církve a místních spolků, podílíme se
na organizaci a finančním zabezpečení desítek společenských, kulturních a sportovních
akcí. Rád bych zmínil koncertní vystoupení Felixe Slováčka s Jitkou Zelenkovou, houslového virtuosa Václava Hudečka, Jana Svěceného a našeho umělce Antonína Hradila,
koncert zpěvačky Petry Janů, nebo skupiny Tomáš Kočko a orchestr.
Závěrem bych rád upřímně poděkoval všem místním spolkům za to, že pomáhají, že fungují, zkrátka za to, že jsou - Junák, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol - oddíl kopané, TJ
Sokol, ŘK farnost, klub seniorů a myslivecké sdružení.
Do dalších let přeji našemu městečku jen to nejlepší, voličům přeji přesnou volbu a budoucím zastupitelům přeji mnoho úspěchů v jejich práci.
Vítězslav Křesina
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OBEC GRYGOV
První doložená písemná zmíňka o obci: 1306
Rozloha katastru: 1275 ha
Starosta: Ing. Tomáš Kubáček
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 1489 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 24,3 mil.
www.grygov.cz

Obec Grygov, rozkládající se na území pouhých několik kilometrů od krajského města
Olomouce u železničního koridoru Praha – Ostrava, a přesto obklopená přírodou v blízkosti řeky Moravy s chráněným lužním lesem Královstvím, se zdá být ideálním místem
pro život.
Grygov ve volebním období 2010 – 2014
Po rozsáhlých investičních akcích zrealizovaných do roku 2010 se mohlo zdát, že v obci
již vlastně nic nechybí. Po dobudování veškeré základní infrastruktury se zastupitelé zaměřili na další neméně důležité stavby. Vzhledem k vysokému počtu narozených dětí
bylo třeba řešit především rozšíření prostor pro děti v mateřské škole. Budova základní
školy byla proto zrekonstruována a dostavěna tak, aby zde nově vzniklo oddělení pro
25 dětí předškolního věku. Neexistence vhodné dotační podpory pro takový projekt si
vynutila financování z vlastních zdrojů a s pomocí investičního úvěru ve výši bezmála
7,5 milionu Kč. Úvěr bude plně splacen do konce volebního období. Pro úplnost je nutné
říci, že rekonstrukci budovy školy předcházela výměna oken v učebnách.
Dalším renovovaným objektem se stala kaple sv. Jana Nepomuckého, jejíž oprava proběhla ve dvou etapách s celkovými náklady 1,2 mil. Kč. V první etapě byla kaple staticky
zajištěna ocelovými táhly a odizolována proti vlhkosti. Zároveň byla provedena výměna
oken, která jsou stejná jako původní, dřevěná. K financování byla využita i získaná dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 374 tis. Kč. Ve druhé etapě byla otlučena stávající nesourodá omítka, kompletně provedena nová elektroinstalace a provedeny vnitřní
i venkovní omítky v souladu s historickým charakterem kaple. Před domem č.p. 109,
v blízkosti školy, byly započaty práce na restaurování zubem času poznamenané pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého, patrona obce. Bude zhotovena kopie sochy (tzv.
výdusek) a provedeno osazení nových dílů soklu. Předpokládané celkové náklady na restaurování budou činit 240 tis. Kč, část z nich, ve výši 160 tis. Kč, bude hrazena z dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj. Originál sochy bude uložen tak, aby nebyl vystaven
povětrnostním vlivům, tedy v depozitáři.
Po projektu rozsáhlé modernizace komunikací obce byla zrekonstruována i ulička za
kapličkou nákladem 922 tis. Kč. V letošním roce probíhá obnova ulice Za Humny ve směru od Týnecké ke garážím (1,3 mil. Kč). Podél nově opravených komunikací bylo vysazeno
nejprve 96 stromů (javory, hlohy, akáty), v letošním roce dalších 11 japonských třešní.
Vedení obce se zaměřilo také na životní prostředí obce. Operační program životní prostředí nám umožnil financovat pořízení 245 kusů kompostérů a štěpkovače pro domácí
kompostování v celkových nákladech 665 tis. Kč. K využití bioodpadu tak dochází v místě
jeho vzniku. Ze schválené komplexní pozemkové úpravy z let 2003 – 2009 vyplývají možnosti výsadby zeleně a stavby protipovodňových a protierozních opatření. V roce 2012
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bylo vysazeno 88 stromů a desítek
keřů podél polní cesty od areálu
minigolfu ke štěrkovně u Blateckého mlýna (105 tis. Kč) s využitím
100% dotace od Agentury ochrany
přírody a krajiny. V dalším roce byl
vysazen pás 30 ovocných stromů v
ulici Za Tratí směrem k měnírně. Asi
prozatím nejdůležitějšími projekty
iniciovanými pozemkovou úpravou jsou obnova původních polních cest včetně zeleně podél nich
a stavba protierozní hrázky Za Humny. Projekt obnovy cest a zeleně v částce 1,6 mil. Kč je
podpořen 90% dotací ze Státního fondu životního prostředí a fondů Evropské unie, realizace právě probíhá. Výsledkem bude síť zatravněných polních cest, kudy se bude možné
dostat mimo jiné i k vyhledávaným lokalitám Strejčkova lomu a podobně. Výstavba protierozní hrázky řeší ochranu majetku občanů v lokalitě Za Humny při přívalových deštích
a problém splavování orné půdy. Součástí stavby v hodnotě bezmála 8,5 mil. Kč je též
vybudování asfaltové cesty od garáží až k objektu firmy Genoservis. Investorem stavby je
Státní pozemkový úřad, za využití dotací z fondů Evropské unie. Naše obec se na finančních nákladech stavby nepodílí vlastními zdroji, přesto celá stavba bude po kompletním
dokončení převedena do vlastnictví obce. V další etapě bude projekčně zpracováno řešení ochrany protipovodňové.
V červnu 2014 zastupitelstvo obce schválilo zadání nového územního plánu obce. Při
následné tvorbě jeho návrhu uvítáme připomínky našich občanů.
Nezapomněli jsme ani na kulturní a společenský život. Zastupitelstvo nadále podporuje
činnost i aktivitu zájmových organizací finančními příspěvky z rozpočtu obce. Nově vzniklé
spolky jako např. Rodinné centrum Grygov či
Motoklub Berani potvrzují správnost nastoupené cesty.
Plány do nového volebního období
V návaznosti na dlouhodobé cíle obce je třeba rozhodnout o nejvhodnější formě péče
o naši starší generaci a tím i výstavbě domu pro seniory. Aktuální otázkou je také využití
a obnova návsi s parkem a možnost budování cyklostezek. Soustavná péče o obecní
majetek, jeho zhodnocování a dobré hospodaření je samozřejmostí.
To vše by nebylo možné bez občanů pracujících v komisích, výborech a spolcích, občanů
připomínkujících práci vedení obce ani všech ostatních. Těm všem chci na tomto místě
poděkovat, že umožnili vedení obce pracovat pro všechny.
Tomáš Kubáček
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OBEC CHARVÁTY
První doložená písemná zmíňka o obci: 1234
Rozloha katastru: 880 ha
Starosta: Zdeněk Dostál
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 884 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 11,0 mil.
www.charvaty.cz

Investiční akce:
2011
• dokončení  cyklostezky z Charvát do Drahlova a z Drahlova do Čertoryj s napo		 jením na Bolelouc v hodnotě 6, 5 mil. Tento projekt byl spolufinancován 		
		 Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního 		
		 operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Na tuto akci jsme 		
		 získali dotaci ve výši 4,388 mil. Kč.
• výměna oken a dveří v ZŠ Charváty - 360 tis. Kč.
2012
• chodník Drahlov - Čertoryje – 728 tis. Kč
• přírodní kluziště na Daličce a přípojka NN -238 tis. Kč
• 2010-2012 rekonstrukce veřejného osvětlení v celkové částce 241 tis. Kč
2013
• chodník  Charváty- Drahlov – 1,435 mil. Kč. Tento projekt byl spolufinancován
		 Olomouckým krajem v rámci programu rozvoje venkova. Na tuto akci jsme zís-		
		 kali dotaci ve výši 300 tis. Kč.
• výměna oken  v MŠ Drahlov – 240 tis. Kč
• veřejné osvětlení v lokalitě R6 – 258 tis. Kč
2014
• jsme zahájili výstavbu přístavby MŠ Drahlov v projektované částce 3,7 mil. Kč
		 a připravujeme rekonstrukci komunikace v Čertoryjích v částce 2,7 mil. Kč.
Společensko-kulturní a sportovní akce:
Společenský život v obci je soustředěn zhruba do dvou míst. V zimním období jsou využívány prostory fary v Charvátech, v letním období Areál zdraví v Drahlově. Na organizaci
akcí se podílí hlavně místní spolky a v poslední době také skupinka mladých lidí pod
vedením Jarky Kowalczukové. Hlavně jejich zásluhou znovu ožívají tradiční akce jako pálení čarodějnic, stavění a kácení májky a velmi pozitivní ohlas sklidila pohádková cesta
pro děti. Na podzim nechyběl ani lampionový průvod.
Konec roku patřil již tradičně rozsvícení
vánočního stromku. Tato akce se střídavě konala v Charvátech a v Drahlově
a o zdárný chod celé akce se výborně postaral Červený kříž Charváty, hasiči Charváty a Červený kříž Čertoryje-Drahlov.
V adventním čase se měli občané možnost inspirovat na výstavách perníčků,
betlémů a dalších vánočních výrobků
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a zároveň si také vyrobit nějakou drobnost. Je až obdivuhodné, kolik šikovných
lidí v naší obci žije, a všem, kteří nějakým
výrobkem přispěli, patří velký dík.
Zimní období roku patřilo přednáškám
a vzdělávání. S rodinou Márových z Přerova jsme procestovali takřka všechny kontinenty. Paní magistra Jarmila Podhorná
nám představila kouzelnou moc bylin.
Našim dříve narozeným občanům jsme
nabídli možnost rozšířit si své znalosti
v rámci Virtuální univerzity třetího věku
a ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou v Praze tak senioři mohli absolvovat přednášky z astronomie, geometrie a architektury, etiky a dějin umění takřka v pohodlí svého
domova.
Za kulturou a společnou zábavou jsme v tomto volebním období také vyrazili za hranice
naší obce. V Praze jsme navštívili muzikál Aida, v Kroměříži Arcibiskupské vinné sklepy.
V září nás ještě čeká jedna cesta do Prahy na muzikál Fantom opery. O tyto zájezdy byl
mezi občany velký zájem.
Naše obec také obnovila tradici vítání občánků. O tom, že naše obec nestárne, svědčí
i fakt že v období 2010-2013 bylo do knihy narozených zapsáno čtyřicet tři dětí a další
budou jistě přibývat.
Obec také podporuje činnost mnoha spolků. Senioři se v naší obci scházejí každý měsíc
v Seniorklubu. Sportovní vyžití milovníků sportu zajišťuje Fotbalový klub Drahlov. V obci
působí tři hasičské sbory. V SDH Drahlov se starají také o své nástupce a intenzivně se
věnují dětem. Děti tak mají možnost aktivně a smysluplně trávit volný čas a pravidelně
se účastní soutěží v požárním sportu. Nelze zde nezmínit i činnost jezdeckého oddílu TJ
Sokol Charváty, právě toto sdružení přináší zpestření mlžných podzimních dnů - Hubertova jízda a závody v parkurovém skákání patří k velmi navštěvovaným akcím. Milovníci
přírody se sdružují v mysliveckém sdružení Pomoraví.
Všem občanům, kteří se aktivně starají o společenský život v obci, patří poděkování.
Zdeněk Dostál
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OBEC KOŽUŠANY - TÁŽALY
První doložená písemná zmíňka o obci: 1078
Rozloha katastru: 650 ha
Starosta: Petr Mazal
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 856 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 18 mil.
www.kozusanytazaly.cz

Volební období 2010-2014
Nastal čas bilancování. Co se povedlo dotáhnout a co nás ještě čeká. Nově zvolené zastupitelstvo v němž bylo 5 členů bez zkušeností s vedením obce,nemělo práci lehkou.
Přesto se brzy seznámili s problémy obce a požadavky občanů.
1. společenské složky a jejich akce
Sbor dobrovolných hasičů:v roce 2011 se podařilo znovu obnovit činnost SDH. Tato složka je velkým přínosem pro obec. SDH se ujal pořádání společenských akcí (kácení máje,
dětský den, Mikuláš pro děti atd.), ale velmi dobře pracuje i s mládeží. Pro obec je vzorem
při brigádnické pomoci.
Hanačky: Taneční skupina lidových tanců dobře reprezentuje nejen doma, ale i širokém
okolí.
Sokol : Soutěží se účastní oddíl kopané mužů a žáků,stolního tenisu a volejbalu.
Chovatelé: Tradiční každoroční
výstava drobného zvířectva.
Český červený kříž spolu s MŠ
a ZŠ: Předvánoční posezení pro
seniory,
Místní skupina rybářského svazu: Rybářské závody pro děti
i dospělé.
ZŠ a MŠ : Velmi úspěšný Masopustní ples, Den matek, Rozsvěcení vánočního stromu.
Myslivecké sdružení Morava:
Péče o zeleň a výsadba stromů
v okolí obce.
Obec: Vítání občánků , pietní akt
8.května.

2014 - rekonstrukce vstupní plochy u památníku a ZŠ (rozpočet obce)
V současné době je zažádáno o dotaci na zateplení MŠ a tělocvičny, obě tyto akce jsou již
schváleny a probíhá administrace projektu-výstavba do konce roku 2015.
Dále je požádáno o největší investiční akci obce a to na výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. K podpisu smlouvy s MZ by mělo dojít během srpna 2014
s termínem dokončení výstavby 12/2015.
Na závěr mi dovolte poděkovat nejen zastupitelstvu, ale i občanům a společenským organizacím, které se jakýmkoliv způsobem podíleli na zvelebení a chodu obce.
Petr Mazal

2. Drobné úpravy a údržba veřejných prostor:
-zakoupení žacího malotraktoru,jehož součástí je i radlice a odmetací kartáč na sníh.
-úprava a výstavba stanovišť na tříděný odpad
-vykácení a následná rekultivace lesíku v areálu „Za tratí“
3. Investiční a neinvestiční akce:
2011 - výměna svítidel veřejného osvětlení (dotace POV Olomouckého kraje)
2012 - rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ ( rozpočet obce)
2013 - zkušební provoz zpomalovacích semaforů (rozpočet obce)
2013 - oprava a zateplení ZŠ (dotace SFŽP)
18
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OBEC KRČMAŇ
První doložená písemná zmíňka o obci: 1252
Rozloha katastru: 498 ha
Starosta: Mgr. Zdeněk Jančo
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 461 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 5,2 mil.
www.krcman.cz

Co se podařilo obci Krčmaň ve volebním období 2010 – 2014?
Volební období 2010-2014 končí a je čas bilancovat. Naše obec se zase posunula
o několik kroků dál. Pro tak malou obec, jako je Krčmaň, není snadné další rozvoj financovat. Vlastních prostředků na investiční akce je velmi málo a jedinou cestou pak jsou účelové dotace. Když se
ohlédneme na období 2010-2014, je patrné, že se nám je podařilo získat.
Dlouhodobým cílem zastupitelů
byla výstavba splaškové kanalizace
a ČOV, kterou jsme prováděli v roce
2011, zasáhla všechny občany i nemovitosti Krčmaně. Obec se stala
jedním velkým staveništěm, kde se
proháněli od brzkých ranních hodin po dobu 8 měsíců různé stroje, mechanismy a pracovníci rozličných stavebních profesí. Každý
z nás jsme měli určitou představu,
co nás čeká, ale skutečnost byla
opravdu jiná. Rozsahem se jednalo o inženýrskou síť, která zasáhla
do všech předchozích staveb, tj.
veřejného vodovodu, plynovodu, telefonní sítě, stávající dešťové kanalizace, veřejných místních
i státních komunikací, chodníků, veřejné i soukromé zeleně, soukromých pozemků a vlastních
nemovitostí. Je až zázrakem, jak se podařilo v tak krátké době vybudovat dílo o celkové délce
4,8 km kanalizační sítě, s téměř 200 veřejnými odbočkami, se 177 veřejnými přípojkami a výstavbou nové čističky odpadních vod, jež byla dána do zkušebního provozu za 4 měsíce od zahájení
stavby. Celková finanční výše činila 53,5 mil. Kč. Na veřejnou splaškovou kanalizaci je napojeno
téměř 90% nemovitostí obce. Odpadní vody, produkované na území obce Krčmaň, jsou tak podchyceny splaškovou kanalizací a neškodně odváděny na ČOV. Zrealizováním stavby byla zajištěna
ochrana povrchových i podzemních vod nejen naší oblasti, ale pomůže i Povodí řeky Moravy. Nebyla to jediná investiční akce v obci. Co se tedy podařilo v obci Krčmaň za poslední 4 roky?
V rámci investičních a neinvestičních akcí, drobných stavebních úprav se jednalo o:
- výstavbu 1., 2., a 3. etapy dětského hřiště s herními prvky, oplocením, výsadbou zeleně a
vybudováním atletické tartanové dráhy s doskočištěm v areálu školní zahrady - 1,7mil. Kč;
- výměnu vchodových dveří budovy MŠ Krčmaň – 0,03mil. Kč;
- opravu památky „Kamenného kříže s korpusem u školy“ – 0,06mil. Kč;
- opravy na obecním kostele sv. Floriána – výměna zbývajících oken a mříží - 0,1mil. Kč;
- opravy místních komunikací po výstavbě splaškové kanalizace - 0,3mil. Kč;
- čištění vodního toku (ve spoluprácí s Povodím Moravy a.s.) a betonáž koryta Loučka - 0,1mil. Kč;
- pravidelné opravy místního rozhlasu – 0,1mil. Kč;
- doplnění kontejnerů na plasty, sklo a papír apod. - 0,1mil. Kč;
- zahájení oprav místních chodníků kolem silnice I. /55 apod.
- drobné nátěry na hřbitovním oplocení, obecní budovy-dvorního traktu, areálu ČOV, zábradlí na
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místních mostech přes Loučku i výměnu a opravu
veřejné studny hřbitova – 0,1mil. Kč.
ŘSD Správa Olomouc prováděla rekonstrukci mostu na silnici I/55 před obcí a současně zabezpečila
výměnu oken (protihluková opatření) v nemovitostech na ulici Olomoucká.
V rámci doplnění veřejné obecní a zahradní
techniky obec zakoupila:
- 156 ks kompostovacích nádob k likvidaci biologicko rozložitelného odpadu - 0,5mil. Kč;
- 1 velkokapacitní drtič, štěpkovač větví – 0,1mil. Kč;
- hasičské zásahové vozidlo s vodní motorovou stříkačkou a sací hadicí – 0,1mil. Kč;
- obecní techniku k úpravě zeleně – 0,1mil. Kč.
Mnoho těchto akcí bylo prováděno za spoluúčasti finančních dotací z EU, jednotlivých ministerstev ČR či kraje.
V rámci společensko-kulturního a sportovního zaměření na sebe nejvíce poutaly:
- významná setkání s představiteli Olomouckého kraje, senátorem PČR u příležitosti 760 let
prvních zmínek o obci a tradičních hodových obecních oslav;
- seniorská setkání mikroregionu Království;
- recesní soutěž Traktor cup;
- rozsvícení obecního vánočního stromu, koledování u jesliček, společenské plesy, dětské 		
maškarní karnevaly, divadelní představení, zdravotní a cestopisné přednášky, pravidelná veřejná
kulturní vystoupení dětí a žáků ZŠ s MŠ, dětské zábavné a sportovní dny, významná výročí oslav
s lampiónovým průvodem, vítání nových občánků atd;
- lyžařské zájezdy do Beskyd - Soláň, Pustevny; cykloturistika k zámkům – Plumlov, Náměšť na
Hané, k hradům Šternberk a Bouzov;
- sportovní turnaje pro širokou veřejnost a pravidelná mistrovská utkání ve stolním tenisu, malé
kopané, volejbalu, tenisu i florbalu.
Pouze soupisem akcí a výpisem financí nelze plně zhodnotit práci zastupitelstva obce. Bez aktivního přístupu, zapálení mnoha organizátorů i účastníků a vzájemné spolupráce všech, to opravdu
nejde. Proto patří dík aktivním členům zájmových organizací a spolků v obci Krčmaň jako jsou
FK 1997, TJ Sokol, Seniorskému klubu, ZŠ a MŠ, krátce i dobrovolnému spolku rodičů dětí. Dík
patří současným členům zastupitelstva za práci, kterou
dělali ve svém osobním volnu
a sami se přesvědčili o tom, že
práce zastupitele vůbec není
lehká. Závěrečné poděkování patří i Vám občanům, kteří
jste se svou prací pro obec
zasloužili o to, aby se nám
zde všem dobře žilo. Nově
zvolenému
zastupitelstvu
přeji hodně úspěchů a elánu
v jejich náročné práci.
Zdeněk Jančo
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OBEC MAJETÍN
První doložená písemná zmíňka o obci: 1277
Rozloha katastru: 948 ha
Starosta: Miroslava Zavadilová
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 1190 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 21 mil.
www.majetin.cz

Obec Majetín v letech 2010-2014
V roce 2012 oslavila obec Majetín 735 let od první písemné zmínky o obci. K tomuto výročí byla vydána kniha „Majetín v proměnách času“, kterou společně pokřtili zástupci
obce, školy a místních spolků v rámci hodových oslav na svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje.
Kniha zachycuje některé stavební proměny obce, ale především bohatý kulturní a sportovní život v obci. Během roku pořádají členové místních spolků ve spolupráci s obcí
a dalšími aktivními spoluobčany celou řadu akcí a napomáhají celkovému rozvoji obce.
A právě za to je jim věnováno poděkování
prostřednictvím této knihy. Z široké nabídky akcí bych ráda vyzdvihla akci kácení
máje, neboť si velice vážím aktivního zapojení více jak stovky občanů na vystoupení. Každý rok se akce pořádá na jiné
téma - v roce 2011 to byly „Zimní olympijácké hry“, 2012 „Majetínská spartakiáda“,
2013 „Majetínský muzikál“ a 2014 „Majetínský Večerníček“. Pokaždé předvedou
zástupci ulic výborná představení, která
jsou čím dál více dokonalejší. K tradičním
akcím přibylo v posledních letech i několik novinek, jako je například Pyžamový bál, Batolata na startu, Sportovní turnaje u koupaliště nebo Majetínský pstroužek.
V letošním roce v obci aktivně působí tyto místní spolky: Sbor dobrovolných hasičů (od r. 2012 byla obnovena činnost mladých hasičů); Tělovýchovná jednota Sokol, oddíl kopané; Tělocvičná jednota Sokol, oddíl malé kopané žen a mužů, oddíl stolního tenisu, florbalu, volejbalu, cvičení žen a dětí, jógy, country skupiny
Báječný ženský, autokrosu, lyžování, společenského tance, kapela Signál (bývalá
Majbend); Myslivecké sdružení; folklórní soubor Majetínek; sdružení Koník dětem
i dospělým pro radost; Rodinné centrum Lvíček (od r. 2011) a Klub seniorů.
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Kromě společenského života je věnována pozornost také investičním akcím
a hledání možností a využívání dotací. Došlo k rekonstrukci komunikací
a chodníků v několika ulicích - Za Humny
(2,1 mil. Kč), Novostavby (3,2 mil. Kč), Náves (4,0 mil. Kč s přispěním 90% dotace),
Na Chmelnici (1,5 mil. Kč), Lipová a Školní (4,8 mil. Kč s přispěním 85% dotace).
Byla obnovena a dosazena zeleň v obci
i mimo obec (dohromady za 4 roky 2,8
mil. Kč s přispěním dotace téměř 100 %),
došlo k výměně oken a dveří v obecních budovách (1,1 mil. Kč s přispěním 50% dotace). Díky 70 % dotaci byly realizovány projekty: Mezi Královstvím a Olším poznej obec
Majetín - výstavba naučné stezky (0,6 mil. Kč); Pro naše nožičky jen to nejlepší - rekonstrukce pohlah v budově ZŠ (0,6 mil. Kč) a Na palubě – hřiště na terase MŠ - dětské herní
prvky a nové skříňky (0,6 mil Kč). Za přispění sponzorů a dobrovolné práci spoluobčanů
bylo vybudováno hřiště u koupaliště na plážový volejbal, nohejbal a petanque (0,2 mil.
Kč). Podle zákonné úpravy se zpracovává nový územní plán (0,3 mil. Kč). Byla pořízena
komunální technika, například traktorek VIVID s příslušenstvím (1,1 mil. Kč). Obec zavedla svoz biologického odpadu
formou bionádob v domácnostech. Pro zvýšení bezpečnosti
byl v Majetíně pořízen kamerový systém. Díky dotaci z Olomouckého kraje bylo doplněno
drobné vybavení jednotky SDH
Majetín a pořízen automobil
FORD TRANSIT. Olomoucký
kraj přispěl také na obnovu
místní památky – kříž u sauny,
vydání knihy o obci a zajištění
hodových oslav. V rámci mikroregionu Království se naše obec
zapojila do projektů na vybudování bezdrátového rozhlasu
a pořízení kompostérů, na něž
byla získána 90 % dotace.
K závěru volebního období chci
poděkovat všem kolegyním
a kolegům a všem spoluobčanům, kteří přispěli jakoukoli
pomocí k rozvoji naší obce.
Miroslava Zavadilová
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OBEC SUCHONICE
První doložená písemná zmíňka o obci: 1303
Rozloha katastru: 346 ha
Starosta: Jitka Růžičková
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 185 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 2,5 mil.
www.suchonice.cz

Zhodnocení volebního období 2010-2014
S blížícím se koncem volebního období nastal čas ohlédnout se zpět a zhodnotit, co se
nám za uplynulé volební období podařilo.
V tomto volebním období jsme chtěli
především dokončit opravu mateřské
školy, vybudovat dětská hřiště a rozvíjet společenský a kulturní život v obci.
Vzhledem k našemu omezenému rozpočtu se snažíme využít veškerých dostupných dotačních titulů. Každoročně
obec žádá o dotaci z POV Olomouckého
kraje, ale ne vždy jsme úspěšní. Dotaci
z POV jsme obdrželi jen v roce 2011 a to
500.000,- Kč na opravu mateřské školy.
K této částce jsme přidali z vlastních zdrojů 667.000,- Kč a provedli jsme celkovou rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí, výměnu podlahových krytin, vybudovali novou
kuchyňku v prvním patře a ve třídách novou elektroinstalaci. V témže roce jsme získali
dotaci 316.500,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště, která
pokryla náklady ze 70 %.
Všechny ostatní akce zainventovala obec z vlastních zdrojů. Finančně nejnáročnější byla oprava části opěrné zdi směrem na Vinohrádek v celkové hodnotě 290.000 Kč.
V loňském roce začala zbývající neopravená část opěrné stěny praskat a bořit se. Požádali
jsme proto o dotaci na její opravu, ale tato dotace nám nebyla poskytnuta. Vzhledem
k špatnému stavu zdi jsme se rozhodli uhradit opravu z vlastních rezerv. Oprava opěrné
zdi bude provedena do konce
října letošního roku nákladem
624.000 Kč.
Další provedené akce byly již
finančně méně nákladné. Byla
opravena cesta k obecnici za
cenu 63.000 Kč. Obec také přispěla částkou 60.000,- Kč na
opravu věžních hodin na kostele svatého Václava. V letošním
roce obec ve spolupráci s rodiči dětí mateřské školy upravila
část lesíku Výmoly. Bylo zde vybudováno tábořiště, přístřešek
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se stoly a lavičkami a pískoviště. Vznikla tak odpočinková
zóna, kterou mohou využívat
děti z mateřské školy k výuce
v přírodě a také všichni naši
občané. Protože v obci chybí
možnosti vyžití pro mládež
a dospělé chceme do konce
roku vybudovat venkovní
hřiště, které bude vybaveno
posilovacím nářadím. Celková cena tohoto zařízení bude
kolem 300.000,- Kč.
Nedílnou
součástí
našeho života je i kulturně společenská činnost. K již tradičním akcím, jako je tříkrálová sbírka, dětský den,
oslava dne matek, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční posezení se
seniory, jsme přidali dětský maškarní ples a masopustní veselici. Těchto akcí jsme
využili také k prezentaci místních dětí. Viděli jsme vystoupení dětí z mateřské
a základní školy, karatistů, gymnastek a mažoretek. Vrcholem byla exhibice juniorského mistra světa v mrtvém tahu Ondřeje Kimla. Na společenském životě
v obci se podílí i hasiči, kteří každoročně pořádají soutěž v požárním sportu.
A naše plány v příštím volebním období?
• Oprava veřejného osvětlení
• Vodovod
• Vybudování dětského hřiště u mateřské školy
• Revitalizace a výsadba zeleně na obecních pozemcích
• Úprava polních cest
• Nový územní plán obce
Věříme, že si občané naší
obce všimli, že se zastupitelstvo obce snažilo pro
rozvoj obce a společenského dění hodně udělat. Tohoto výsledku jsme dosáhli
jen díky dobré spolupráci
všech členů zastupitelstva
a podpoře našich spoluobčanů. Všem občanům, kteří
nám pomáhají a aktivně se
účastní života v obci tímto
děkuji.
Jitka Růžičková
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OBEC VELKÝ TÝNEC
První doložená písemná zmíňka o obci: 1207
Rozloha katastru: 2061 ha
Starosta: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.
Zastupitelstvo: 9 členů

O

Počet obyvatel: 2800 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 44,7 mil.
www.velkytynec.cz

bec Velký Týnec prochází
v posledních letech v několika směrech výraznou proměnou. Během poslední dekády
narostl díky dynamické výstavbě
nových rodinných domů, resp.
rekonstrukcím starého domovního fondu počet obyvatel zhruba
o 600 občanů. Ve čtyřletí od roku
2010 do současnosti se podařilo
realizovat několik zásadních investičních akcí. Do všech místních částí byl zaveden vodovod,
který čerpá vodu ze zdrojů umístěných na katastru obce (náklady
65 mil. Kč). Ve spolupráci s Olomouckým krajem a Evropskou unií došlo k rekonstrukci
komunikace, chodníků a k výstavbě cyklostezky v ulicích Na Kříbě a Grygovská (40 mil.
Kč), resp. k odstranění nemovitosti - dopravní závady v centru obce, k rozšíření a opravě
zdejší komunikace a chodníků (6 mil. Kč). Nových chodníků se také dočkali obyvatelé
místní části Vsisko v ulici Přerovská (0,5 mil. Kč), resp. proběhla rekonstrukce komunikace
a chodníků ve vsiské ulici Na Zabrání (2,4 mil. Kč). Dokončena byla i rekonstrukce chodníků v Masarykově ulici (0,4 mil. Kč) a Zámecká (0,2 mil. Kč). Obec získala dotaci na rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních vod (náklady akce 22 mil. Kč), na dokončení
kanalizace v Čechovicích (přesná výše ještě nebyla stanovena) a revitalizaci centra obce
(4 mil. Kč). Budova 2. st. Základní školy Milady Petřkové získala novou tvář díky výměně
oken a zateplení pláště (6,2 mil. Kč). Ve stejném objektu byly dokončeny šatny a sprchy
sloužící coby zázemí pro sportovní halu (1,2 mil. Kč). Nová okna
i natřenou fasádu získala budova
1. st. základní školy. K výměně
oken a natření fasády došlo také
na budově pošty (0,7 mil. Kč)
a společenského domu (0,9 mil.
Kč). Uživatele mateřské školy jistě potěšila nová sedlová střecha
(1,4 mil. Kč) a zbudování nového
oddělení pro předškoláky v budově 1. st. základní školy (0,6 mil.
Kč). Díky dotačním podporám
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z Ministerstva pro místní rozvoj byly realizovány projekty
Z Týnce do Týnce (turistická
trasa procházející všemi třemi
místními částmi), S tátou a mámou nudu tu zaháním, když na
hrad lezu, na koni uháním (herní
prvky + zázemí pro maminky),
Máme moře na svém dvoře (vybudování dvou kurtů pro plážový volejbal) a Hrát si, dovádět
a sílit spolu (herní prvky pro hřiště
v Čechovicích). Náklady vždy dosahovaly výše 0,6 mil. Kč. Tenisté
se mohli radovat ze dvou nových antukových kurtů (0,8 mil. Kč). Společně s obcí Grygov jsme se pustili do výstavby chodníků a osvětlení na místním hřbitově (1 mil. Kč).
V rámci dotace, kterou získal mikroregion Království, byl vybudován bezdrátový rozhlas
a protipovodňová signalizační zařízení na toku říčky Beroňky (2,8 mil. Kč). K historickým
dominantám díky opravě patří i Mlýnský most (0,2 mil. Kč). Byly nasvětleny všechny důležité památky v obci. Obec připravila projekt nadstavby nad zdravotním střediskem,
která přinese 14 chráněných bytů pro naše seniory (0,5 mil. Kč). Ve finiši je i přijetí nového
územního plánu (0,7 mil. Kč).
Obec pravidelně finančně podporuje činnost společenských organizací, spolků i sportovních oddílů: národopisného souboru Týnečáci, hasičů, klubu seniorů, mateřského centra
Čmelda, zahrádkářů, ČČK, TJ Sokol Velký Týnec – kopaná, estetická gymnastika, volejbal,
tenisového klubu, ledního hokeje. Finančními prostředky přispívá i na rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie a husitského sboru. Obec organizuje řadu kulturních akcí,
k nimž patří obecní ples, vinný košt, sečeni lúke, pivní a gulášové slavnosti, buchtobraní,
vzpomínka na TGM, lampiónový průvod k 28. říjnu, Týnecký kulturní advent a Vánoce.
Petr Hanuška
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OBEC VĚROVANY
První doložená písemná zmíňka o obci: 1131
Rozloha katastru: 1780 ha
Starosta: Miroslav Kubíček
Zastupitelstvo: 15 členů

N

Počet obyvatel: 1429 (k 1.1.2014)
Obecní rozpočet: 20,9 mil.
www.verovany.cz

a konci každého časového období je zvykem bilancovat práci v uplynulém čase,
v našem případě bilancujeme poslední čtyři roky volebního období. Výčet událostí
v naší obci nebude velký, až tak co se týče do počtu, ale o to finančně vyšší.
V roce 2011 byla zahájena stavba kanalizace obce a navázali jsme tak na již dokončenou
a funkční čistírnu odpadních vod. Stavba byla dokončena na konci roku 2012 a zkolaudována na začátku roku 2013. Náklady na tuto akci činily cca 80 mil. Kč bez DPH. Také
kvůli této investiční akci jsme se stali plátci DPH, abychom byli schopni tak vysoké finance zvládnout a také jsme museli přistoupit k bankovnímu úvěru, abychom byli schopni
dofinancovat naši část peněžních prostředků akce k dotačnímu titulu MZe ČR.
Není třeba popisovat , jaký má dopad takhle obsáhlá investice a to jak na chod obce, tak
i na život jako takový. A to jsme měli před sebou ještě stavbu kanalizačních odboček,
které jsme realizovali ve dvou etapách. Tu první etapu jsme budovali současně s kanalizačním řadem a druhou až v roce 2013 a to také kvůli výši financí, které činily cca
14,5 mil Kč bez DPH. Pro naše občany tak vznikaly nové situace, kdy bylo potřeba připojit své nemovitosti na novou kanalizaci. Další komplikace současně s naší stavbou ještě
nastaly v době, kdy byla zahájena stavba komunikace Olomouc – Tovačov (etapa z Dubu
nad Mor. do Tovačova) a tak některé objízdné trasy v době probíhajících prací na obou
stavbách musely být složitěji koordinovány a ve větším rozsahu se tak dotýkaly života
v obci. Všechny práce byly však zdárně dokončeny a jak kanalizace, tak i zmíněná komunikace posunula životní úroveň v obci o příčku výše.
Dále vygradovala situace kolem „Kameneckého jezu“ , kdy několik let pozpátku byla
řešena situace na Mlýnském náhonu, hlavně co se týká výšky hladiny tohoto toku. Kamenecký jez, jako vodní dílo na pozemku naší obce po splnění legislativy připadnul do
majetku obce a vodoprávním úřadem bylo vydáno rozhodnutí k nařízení udržovacích
prací. Na základě zpracovaného projektu byla provedena část projektovaných prací, aby
bylo splněno nařízení nadřízeného orgánu. Tyto práce spočívaly v opravě přelivné hrany
jezu. Byť byly práce provedeny dle odsouhlaseného projektu, nedošlo hlavně ze strany
provozovatelů malých vodních elektráren ke spokojenosti a správnost
provedených prací byla zpochybňována. Nicméně z naší strany k žádnému pochybení nedošlo a pokud
nedojde k vyčištění tohoto náhonu
správcem toku, situace se bude dále
jenom zhoršovat, protože díky velkým nánosům bahna tokem neproteče požadované množství vody, které
by napájelo malé vodní elektrárny.
Stavba nebyla ani tak nákladná, jako
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bylo vyčerpávající jednání kolem tohoto problému.
V roce 2013 jsme začali již také řešit další projekty, protože se nám uvolnily ruce předtím svázané stavbou kanalizace a jejího financování. První
žádostí o dotace byl projekt „Protipovodňových
opatření obce Věrovany“ a výstupem byla zpracovaná dokumentace pro územní řízení. Byť do
realizace opatření, které by ochránilo části obce
ohrožených povodněmi, je ještě dlouhá cesta,
vidíme nutnost ji zvládnout. Další projekt byl
menší a z návrhu došlo k realizaci výsadby stromů – větrolamu v extravilánu obce. Další
dva projekty už jsou více objemnější a týkají se v jednom případě další revitalizace zeleně, tentokrát v intravilánu obce – odpočinková zóna v okolí čistírny odpadních vod. Ve
druhém případě se jedná o projekt úspor energií v MŠ a OÚ Věrovany – zateplení budovy s výměnou oken, kdy na oba projekty jsme
již obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace
z OPŽP ČR.
V letošním roce jsme již realizovali stavbu
chodníku a obslužných komunikací u novostaveb RD na „Vápenici“ a chceme dále řešit v této
trase bezpečný přechod mostu přes Mlýnský
náhon. Nadále řešíme problém s kvalitou pitné vody, která je do naší obce dodávána společným vodovodem Svazku obcí Dub nad Moravou, Věrovany a Charváty a vykazuje vysoké
hodnoty dusičnanů obsažených v pitné vodě. Problém by mohl být částečně vyřešen,
kdy bude do zdroje pitné vody dopravena kvalitnější voda z nově otevřené studny.
Museli jsme se také bránit negativním projevům, které spočívaly ve vandalismu až
v trestné činnosti. Jednalo se o krádeže na obecním majetku a jeho poškozování. Částečně jsme problém vyřešili instalací kamerového systému, který budeme pravděpodobně
rozšiřovat i na další místa v obci. Tento kamerový systém chceme umístit především na
dětské hřiště, kde již došlo k rozšíření vybavení odpočinkových míst mobiliářem a dětskými hracími prvky a s dalšími je počítáno.
Naše pozornost byla taktéž věnována stavbám kulturního dědictví. Jednalo se o opravu
sakrálních staveb, kde byl opraven hlavně jejich vnější vzhled.
Nejen z práce je člověk živ a tak ve spojení kulturní a sociální komise obce a s dalšími
dobrovolnými svazky jsou pořádány různé společenské, sportovní a kulturní akce.
Souhrnně lze říci, že v naší obci se za uplynulé čtyřleté období podařilo uskutečnit stavby
v hodnotě překračující 100 miliónů korun, což představuje tu nejvyšší částku, jaká kdy
byla za takové období investována.
Závěrem bych rád poděkoval spoluobčanům za trpělivost při výstavbě náročných staveb a také těm, kterým není jejich nejbližší okolí lhostejné a jsou schopni a ochotni jej
opečovávat.
						
Miroslav Kubíček
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Uskutečněné akce mikroregionu Království
listopad 2010-srpen 2014

Galerie na zámku
2011-2014 Citov

Království hraje, zpívá a tančí
2011 Dub nad Moravou, 2012 Věrovany, 2013 Velký Týnec, 2014 Grygov

Atletická olympiáda
2011- 2014 Velký Týnec

Sportovní den
2011 Grygov, 2012 Císařov, 2013 Grygov, 2014 Velký Týnec
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Plavecká olympiáda
2011, 2012, 2014 Majetín

Výstava domácího zvířectva
2011-2014 Kožušany-Tážaly

Expedice za poznáním jiných mikroregionů
2011 Jižní Morava, 2012 Česká Kanada, 2013 Třeboňsko, 2014 Posázaví

Královský triatlon
2011-2014 Majetín

Vánoční koncert
2010-2013 Dub nad Moravou

Hanácké kvitek
2011- 2014 Věrovany
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Království objektivem občanů Království
2010-2011 Charváty, 2012 Dub nad Moravou, 2013 Císařov

Výsadba Háje Malého Noe
2012 Velký Týnec

Traktor cup
2014 Krčmaň

Královské zimní hry
2013 Majetín
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Královstvím na kole
2014 Majetín
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Blatec

Brodek u Přerova

Čelechovice

Císařov

Citov

Dub nad Moravou

Grygov

Charváty

Kožušany - Tážaly

Krčmaň

Majetín

Suchonice

Velký Týnec

Věrovany
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