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Vážení a milí spoluobčané mikroregionu Království,
jak sami víte, náš kraj nabízí spoustu přírodních krás i místních
památek, bohatství, které nám zanechali naši předkové. Díky
tomu je náš mikroregion krásným místem k životu, k práci i odpočinku. Naším úkolem je o toto dědictví pečovat. Právě nyní,
na konci volebního období 2014–2018, nastává bilancování
všeho, co se v našich obcích za poslední čtyři roky změnilo, co
jsme dokázali, čím jsme společnými silami přispěli k tomu, aby
se nám v mikroregionu spokojeně žilo.
Jako zástupci všech 14 obcí Sdružení obcí mikroregionu Království jsme se každý měsíc účastnili jednání, na kterých jsme
hledali možnosti rozvoje v investiční oblasti, ale i ve společenském životě. V roce 2019 oslaví naše sdružení již 20. výročí svého
založení.
Abychom informovali o připravovaných akcích i o krásách našeho mikroregionu, vydávali jsme každoročně stolní kalendáře
a rozdávali je občanům. Příležitostně jsme tvořili i další propagační materiály – pohledy, letáčky, bulletiny, bannery. V roce

2015 jsme dokonce vydali knihu s názvem „Hanácké Království“.
Její autor Miroslav Heckelmoser z Majetína v ní představuje krásu našich obcí a okolní přírody. V mikroregionu Království je bohatý společenský život, který je velice důležitý. Jde o stmelující
prvek, který je významným ukazatelem spokojenosti obyvatel.
Všechny akce, které pořádáme, jsou hojně navštěvovány nejenom místními občany, ale i návštěvníky z okolních obcí a měst.
Proto se budeme snažit i v dalších letech tyto akce stále udržovat a rozvíjet.
Za plodnou spolupráci při činnosti mikroregionu Království děkuji všem kolegům a kolegyním z obcí mikroregionu, MAS Hanácké Království i všem účinkujícím, divákům a sponzorům, kteří podporují pořádání společných kulturních a sportovních akcí.
Přeji všem novým zastupitelům obcí mikroregionu Království
hodně síly, nadšení a energie při dalším zvelebování našeho regionu.
Miroslava Zavadilová

Rada sdružení: Miroslava Zavadilová, předsedkyně, PhDr. Petr Hanuška, Ph.D, 1. místopředseda, Ing. Ivo Čečman,
2. místopředseda, Josef Dušek, člen, Ing. Tomáš Kubáček, člen
Účetní sdružení: Bc. Radka Podmolíková

Dotace 2015–2018
Rok

Projekt

Dotace

Poskytovatel

Celkem výdaje

2015

Poznáváme u sousedů, zlepšujeme u nás

200 000

MMR ČR

310 000

Kulturní rok v obcích mikroregionu
2016
2017
2018

Království, místo pro život

200 000

Kulturní rok v obcích mikroregionu

30 000

Nové inspirace pro rozvoj Království

200 000

Kulturní rok v obcích mikroregionu

30 000

Království, místo pro život
Kulturní rok v obcích mikroregionu
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30 000

200 000
35 000

Olomoucký kraj
MMR ČR
Olomoucký kraj
MMR ČR
Olomoucký kraj
MMR ČR

93 000
300 794
95 000
302 250
69 000
300 250

Kulturní a sportovní akce mikroregionu
Královské zimní hry – akce se koná v závislosti na počasí u rybníka v obci Majetín. Jedná se o závody pro děti i dospělé (bruslení,
bobování, běh na lyžích).
Království hraje, zpívá a tančí – přehlídka souborů, tanečníků,
divadelníků či hudebníků z obcí mikroregionu (okolo 200 vystupujících). Každý rok se akce koná v jiné obci, která má vhodné
zázemí. V posledních čtyřech letech se akce konala v obcích Věrovany, Blatec, Brodek u Přerova a Majetín.
Královstvím na kole – poznávací projížďka lesem Království
a přilehlými obcemi (zahájení a závěr v jiné obci). V roce 2018
vedla trasa přes les Chlum. Cyklisté sbírají kontrolní razítka na
stanovištích a v cíli na ně čeká tombola.
Traktor cup – soutěž v jízdě malotraktorů s doprovodným programem se koná každoročně v obci Krčmaň v rámci hodových
oslav. Závodí děti na šlapacích traktůrcích a dospělí na podomácku vyrobených traktorech.
Galerie na zámku v Citově – výtvarná soutěž dětí z mateřských
škol, základních škol I. st. a mateřských center v mikroregionu
Království a Dolek v kategoriích jednotlivců i společných děl. Vyhlášení výsledků probíhá na zámku v Citově. Akce je zahájena
vystoupením dětí z mateřské školky.
Sportovní olympiády pro žáky základních škol I. st. – atletická
olympiáda se koná na sportovišti ZŠ Milady Petřkové ve Velkém
Týnci, plavecká olympiáda probíhá na koupališti v Majetíně.
Sportovní den – akci pro dospělé sportovce pořádá každý rok
jiná obec. V posledních čtyřech letech se akce konala v obcích
Grygov, Dub nad Moravou a Velký Týnec.
Hanácké kvitek – přehlídka dechových kapel v obci Věrovany
(do roku 2015 se uskutečnilo 17 ročníků).
Královský triatlon – zázemí této sportovní akce je na majetínském koupališti. Dopoledne patří dětem, které závodí v několika
kategoriích. Ty nejmenší závodí na odrážedlech, starší děti na
kolech a od 7 let v klasickém triatlonu (plavání, kolo, běh). Pro
dospělé závodníky je připraveno několik klasických věkových
kategorií, ale také netradiční kategorie – borec/borka mikroregionu a první triatlon v životě, čímž chceme motivovat k účasti
místní občany.
Výstava domácího zvířectva – krajská výstava se koná každoročně v obci Kožušany–Tážaly, kde sídlí sdružení chovatelů domácího zvířectva.

Expedice za poznáním – exkurze do jiných mikroregionů a MAS
v naší republice, letošním cílem expedice byly mikroregiony
a MAS Plzeňska. Jedná se o výměnu zkušeností – především
s realizací projektů.
Království objektivem občanů Království – fotografická soutěž
amatérských fotografů mikroregionu. Soutěž bývá vyhlášena
v měsíci lednu a v měsíci listopadu probíhá v obci Císařov vernisáž s vyhlášením výsledků.
Vánoční koncert – tradičně se koná o vánočních svátcích v chrámu Očišťování panny Marie v Dubu nad Moravou. Vystřídalo
se zde již několik hudebních těles, například dechová kapela
Straňanka (2014, 2017), Kvarteto Moravského divadla Olomouc
(2015), Komorní pěvecký spolek Dvořák a Svatocecilský sbor
a orchestr Olomouc (2016).
Zajímavá místa v mikroregionu
Každá obec nabízí spoustu zajímavostí, stačí se jen zastavit
a rozhlédnout se. Jedná se třeba o lužní les Království nacházející se na katastrálním území obce Grygov, kde roste více než
500 let starý strom Král Dub, dále poutní chrám Panny Marie
v městysi Dubu nad Moravou, zámek v Citově s přilehlým parkem
a muzejní expozicí, zámek a park ve Velkém Týnci a památník
na Hradisku, údajně léčivý pramen vody vyvěrající pod kapličkou Panny Marie v hájku Olší u Majetína. Z dalších zajímavostí je to vakový jez a vodní mlýn s elektrárnou v Citově, splav
a malá vodní elektrárna v Kožušanech–Tážalech, rozhledna
a zvonkohra v Brodku u Přerova nebo přírodní rezervace
U Strejčkova lomu, U bílých hlín a Cigánské zmoly u Krčmaně,
kde se na vápencových skalách vyskytuje vzácný koniklec velkokvětý. Dále pak plocha tzv. Rasovny na území Charváty – Čertoryje, v katastru obce Císařov území Tůní, jejichž revitalizace
proběhla v roce 2011 a žijí zde chráněné druhy živočichů, slepé
rameno řeky Moravy u Věrovan, les Chlum mezi Krčmaní a Velkým Týncem a spousta dalších míst.
K aktivnímu vyžití slouží v celém regionu sportovní areály, víceúčelová sportoviště, dětská hřiště a nabízí se také naučné stezky
a široká síť cyklostezek a cyklotras. Dominantou je areál ozdravného centra v Majetíně zahrnující koupaliště, saunu a sportoviště.

Olomoucký kraj
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že roce byl v obci zahájen na žádost mnoha občanů pravidelný svoz bioodpadu.
V průběhu roku 2016 bezúplatně převzala
obec komunikaci a infrastrukturu v nové zástavbě na Kocandě.

OBEC BLATEC
První doložená písemná zmínka o obci: 1141
Rozloha katastru: 659 ha
Starosta: Ing. Pavel Skládal
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 660 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 9,8 mil.
www.blatec.cz

V roce 2017 získala obec dotaci (400 tis. Kč) na
dětská hřiště ve sportovním areálu a ve školní
zahradě, která byla v témže roce realizována
a předána do užívání (cena díla celkem 700
tis. Kč). Získána byla i dotace na opravu sochy
sv. Linharta ve výši 100 tis. Kč. Oprava této památky bude dokončena a předána v průběhu
srpna 2018.

Foto: Irena Talpová

V

roce 2014 bylo v komunálních volbách zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo ve složení Antonín Alexa, Ing. Stanislav
Bareš, Mojmír Dostál, Josef Dušek, Martin Grunt, Mgr. Lenka
Korhoňová a Ing. Pavel Skládal. Na ustavujícím zasedání byl
starostou obce zvolen Ing. Stanislav Bareš a místostarostou Ing.
Pavel Skládal. Zastupitelstvo obce v tomto složení pracovalo do
září 2016, kdy stávajícího starostu vystřídal Ing. Pavel Skládal
a do funkce místostarosty byl zvolen Josef Dušek.
Rozpočet obce se v těchto letech pohyboval od 7,2 do 9,6 mil.
Kč. Na některé investiční akce se podařilo získat státní i evropské dotace. V červnu 2015 byla ukončena a předána akce
„Zateplení Základní školy a Mateřské školy, Blatec 68“ v hodnotě díla 3,2 mil. Kč, z toho spoluúčast obce činila 1,4 mil. Kč.
V témže roce byla zahájena, ukončena a předána do užívání
rekonstrukce „státní“ komunikace III/42510 (průtahu) od hasičské zbrojnice po železniční přejezd. Tato akce byla financována
Olomouckým krajem se spoluúčastí obce ve výši 320 tis. Kč.
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Začátkem roku 2016 byly zahájeny projekční práce na poslední a důležité chybějící části místní infrastruktury, a to na
akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec“. S tím souvisely složité přípravné administrativní práce spočívající jak
v zajištění majetkoprávních vyrovnání, tak i v jednání s každým
vlastníkem nemovitosti. V současné době je dokončena projektová dokumentace (2,2 mil. Kč), vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení a z větší části jsou připraveny podklady
pro získání potřebné dotace. Cena díla se bude pohybovat kolem 80 mil. Kč (výše je odvislá od výsledku výběrového řízení
na zhotovitele) a je jisté, že realizace této akce citelně ovlivní
investiční možnosti obce na mnoho let dopředu. Zastupitelstvo se proto během volebního období zaměřilo na realizaci
nezbytných rekonstrukčních prací na budovách ve vlastnictví
obce a na drobné investiční akce.
V roce 2016 byl zastupitelstvem schválen nový „Územní plán
Blatec“ a současně zrušen dosavadní z roku 2000. V tém-

V letošním roce bylo provedeno prodloužení
veřejného osvětlení v nové zástavbě „U nádraží“ a vybudován chodník s veřejným osvětlením v nové zástavbě na Kocandě (320 tis.
Kč). V současné době probíhá rekonstrukce
sociálního zařízení v budově základní školy
(650 tis. Kč). Oprav se dočkal i Obecní dům, ve
kterém byla vyměněna část stávajících oken
a do konce září bude provedena výměna plynových kotlů a části rozvodů topení (280 tis.
Kč). Pořízeno bude i nové vybavení kuchyňky.
Po celou dobu svého působení se zastupitelstvo snažilo podporovat společenský a spolkový život v obci. Mohli jsme se spolehnout
nejen na členy místních spolků, ale i na řadu
dobrovolníků z řad občanů, kteří se nezištně
svou pomocí podíleli na pořádání obecních
i spolkových akcí. Poděkování patří zejména
členům SDH, TJ Blatec, SRPŠ a dalším, jejichž
aktivity výraznou měrou přispívají k udržení
společenského života v obci.
Závěrem bychom rovněž rádi poděkovali všem
našim spoluobčanům za vstřícnost a trpělivost,
s jakými přistupovali k dění v obci. A novému
zastupitelstvu přejeme hodně zdaru v naplňování plánů pro zvelebování a rozvoj obce
Blatec.
5

OBEC Brodek u Přerova
První doložená písemná zmínka o obci: 1301
Rozloha katastru: 890 ha
Starosta: Ing. Roman Zbožínek
Zastupitelstvo: 15 členů, rada obce 5 členů

Počet obyvatel: 1940 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 30,7 mil.
www.brodekuprerova.cz

Foto: Irena Talpová
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ěstys Brodek u Přerova leží v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu, v nadmořské výšce kolem 205 m, v rovině
široké údolní nivy řeky Moravy, na 890 ha. Poprvé je písemně
vzpomínán v roce 1301 v Moravských zemských deskách. Ze
severní a západní strany je jeho území lemováno širokým obloukem potoka Olešnice, z jihu je větší díl zastavěné části ohraničen důležitou dopravní tepnou železniční tratí mezi Olomoucí
a Přerovem. V Brodku a místní části Luková žije necelých 2 000
obyvatel.

U třech původních výjezdů z městyse pak stojí tři kamenné kříže. Unikátem Brodku je zvonkohra. Jejích dvaadvacet zvonů je
darem místní zvonařské dílny rodiny Dytrychových a architektonické zpracování je dílem výtvarníka Jiřího Studenského. Největší zvon váží 220 kg, nejmenší 5 kg. Zvonkohra zazněla poprvé
1. ledna 2000 v 00.00 hodin. Má automatické ovládání, které ji
spouští denně v 18.00 hod, o nedělích a svátcích také ve 12.00
hod. Zároveň je možno ji spustit kdykoli ručně. Turistickou zajímavostí je východně od městyse stojící rozhledna.

Uprostřed návsi se nachází kostel Narození sv. Jana Křtitele vystavěný v pseudorománském slohu, pocházející z roku 1893.

Občanská vybavenost v Brodku u Přerova: Základní škola
I.a II. stupeň, mateřská škola, Základní umělecká škola Bedřicha

Kozánka, 2 lékaři pro dospělé, dětský lékař, zubař, lékárna, pošta, cukrárna, několik malých
obchůdků s potravinami a smíšeným zbožím,
tři restaurace, bistro, jídelna, kino, Masarykova
knihovna.

Rok 2016 – z Ministerstva pro místní rozvoj
byly dotačně podpořeny tyto projekty: nový
územní plán, parkovací stání za vlakovým nádražím směrem ke kinu, modernizace hřiště
u ZŠ I. stupně.

Do nového funkčního období 2014–2018 bylo
zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo. Starostou městyse byl zvolen Ing. Roman Zbožínek,
místostarostkou Miroslava Omelková. Dalšími
členy zastupitelstva byli zvoleni: Mgr. Pavel
Buchbauer, Dr. Ing. Radomír Habáň, Ing. Josef
Hlavinka, Bc. Ivo Horák, Mgr. Věra Hrabalová,
Ing. Rudolf Kocian, Viktor Kocian, Marcela Koutná, Ing. Jan Navrátil, Ing. Jiří Pospíšil, MUDr. Lubomír Skopal, Mgr. Eva Sopčáková a Jiří Vojtek.
Na kulturním dění se v Brodku u Přerova a Lukové podílí Divadelní soubor J. K. Tyla, Junák,
Klub seniorů, Sbor dobrovolných hasičů, Moravská hasičská jednota Luková a Český svaz
chovatelů. Své zastoupení má i Český rybářský
svaz. O udržení tradic v obci pečuje Medvědářská společnost každoročním voděním medvěda a pochováváním basy. Na poli sportovním
reprezentuje Brodek u Přerova T. J. Sokol, FK
Brodek u Přerova, mažoretky GINA, Sportovní
klub kulturistiky, Florbalový klub Brodek o.s.
a TJ Sokol Luková. Všechny organizace a spolky podporujeme finančně z rozpočtu městyse.
Městys Brodek u Přerova je členem mikroregionů Království a Dolek.

Ministerstvo zemědělství dotačně podpořilo
realizaci odpočinkové zóny u kapličky v Lukové, Olomoucký kraj dotačně podpořil projekt
„Odkanalizování ulice Přemyslovy“, na Domě
s pečovatelskou službou proběhla výměna oken.

Co všechno se podařilo zrealizovat za 4 roky
v Brodku u Přerova a Lukové?
V roce 2015 proběhla „Regenerace veřejné zeleně v Brodku u Přerova a Lukové“, dále následoval projekt „Fyzická revitalizace Revolučního
náměstí a přilehlých komunikací“, který byl
podpořen dotací z Regionálního operačního
programu. Zmíněná revitalizace se dotkla i Fučíkovy ulice, kde v průběhu stavby byla opravena kanalizační stoka včetně přepojení občanů
z jednotlivých domů.

Rok 2017 jsme započali velkou investiční akcí
„Oddílná kanalizace Tovární čtvrti“ – finančně
přispěl SFŽP a Olomoucký kraj, dále následovala oprava místní komunikace včetně chodníků
v ulici Přemyslova, která byla dotačně podpořena z Ministerstva pro místní rozvoj. Na bytovém domě Masarykovo náměstí č. p. 20 byla
provedena kompletní výměna oken, na Domě
služeb pak byla provedena částečná výměna
oken. Na podzim proběhla výměna kotlů, měření a regulace s dálkovým přenosem v kotelně
bytového domu Tovární ulice 136.
V roce 2018 jsme pokračovali v obnově kanalizace, a to v ulici Boženy Němcové. Dále jsou
připraveny další projekty pro realizaci: oprava
komunikace a chodníků v ulici Boženy Němcové, oprava části chodníků v ulici Majetínská
a výměna zbývajících oken na Domě služeb
a Kulturním domě v Lukové. Významnou změnou prošla v letošním roce Tovární čtvrť. Byl
z větší části zdemolován bývalý cukrovar.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
zastupitelstva za jejich obětavou práci, kterou
vykonávají ve svém osobním volnu. Poděkování patří i občanům, spolkům a organizacím,
kteří se aktivně podílí na rozvoji a společenském životě v městysi Brodku u Přerova a Lukové. Nově zvolenému zastupitelstvu přeji mnoho úspěchů v práci a spokojené občany.
Ing. Roman Zbožínek
7

OBEC CÍSAŘOV
První doložená písemná zmínka o obci: 1785
Rozloha katastru: 300 ha
Starostka: Ing. Věra Pumprlová
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 301 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 3,325 mil.
www.cisarov.cz

no nové venkovní sociální zařízení.
V roce 2016 byly zahájeny práce na přípravě
Územního plánu obce Císařov.
V roce 2017 byla za přispění Olomouckého kraje opravena budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí, byla vyměněna střešní krytina,
vrata hasičské zbrojnice a obnovena fasáda.
Nejvýznamnější investicí roku 2018 byla celková rekonstrukce veřejného osvětlení spočívající
ve výměně kabeláže, sloupů a koncových světel. Pokračují práce na projektové dokumentaci přestavby budovy bývalé školy a školky na
sociální byty.
V Císařově to žije
SPORTEM
- hasičský sbor Císařov, mužské i ženské
družstvo, sbírá přední ceny na soutěžích
místního i republikového významu.
Podílí se velkou měrou na společenském
životě v obci.
- FK Císařov Devils hraje v současné době
3. ligu přerovské malé kopané a pořádá
pravidelné zápasy také na domácím hřišti.
- TY-ČINKY – spolek žen, které se dvakrát
týdně scházejí při cvičení aerobiku
a
posilování,
pořádají
cyklovýlety
a Silvestrovskou vycházku.

O

bec Císařov je jednou z posledních obcí založených v okrese
Přerov. Katastr obce se nachází v povodí řeky Bečvy v nadmořské výšce 200 m. V současné době v obci žije 301 obyvatel.
V roce 2014 bylo v komunálních volbách do čela obce zvoleno
sedmičlenné zastupitelstvo. Starostkou se stala Ing. Věra Pumprlová a místostarostkou Marie Švédová. Dalšími členy zastupitelstva byli zvoleni: Dagmar Krejčířová, Jan Theimer, Renata
Slimaříková, Věra Drabiščáková a Iveta Koutná. Volební období
stávajícího zastupitelstva obce v říjnu 2018 končí, proto mi dovolte ohlédnout se, co se v naší obci změnilo a co se za uplynulé
volební období podařilo realizovat.
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V roce 2014 byla započata výstavba oddílné kanalizace, která
byla v červenci 2015 dokončena. Celkové náklady na výstavbu
dosáhly téměř 28 mil. Kč. Investici v takové finanční výši by obec
nebyla schopná uhradit z vlastních prostředků, proto se na jejím financování podílel ERDF/FS s dotací ve výši 18,5 mil. Kč, SR/
SFŽP s částkou 1,82 mil. Kč a Olomoucký kraj 1,2 mil. Kč. Zbývající prostředky obec uhradila z rozpočtu a z úvěru.
V roce 2015 byla díky dotaci SFŽP celá vesnice osázena okrasnými rostlinami (růže byly vysázeny podél hlavní silnice, okrasné
dřeviny kolem kulturního domu, kaple, pomníků a při vjezdu do
obce). V letních měsících bylo ve sportovním areálu vybudová-

-

po obchůzce s medvědem se koná večerní
zábava s originálním programem, který
tradičně připravují naši hasiči.
koncem dubna se na hřišti rojí velké i malé
čarodějnice a čarodějové.
od jara do podzimu probíhají na místním
hřišti hasičské soutěže s večerní zábavou.
koncem léta si mohou děti přijít zasoutěžit
na Dětský den.
v říjnu se koná lampionový průvod
zakončený ohňostrojem a posezením u čaje.
v listopadu pořádáme vernisáž fotosoutěže
Království objektivem občanů Království.
první adventní neděli se scházíme na
Výstavě ručních prací spojené s kuchařskou
soutěží.
v prosinci naděluje našim dětem Mikuláš,
v předvečer Štědrého dne zpíváme s malou
dechovkou u našeho vánočního stromečku
koledy a na Silvestra si můžeme vyjít
s TY-ČINKAMI na odpolední vycházku
a popřát si vzájemně krásný nový rok!

Závěrem chci poděkovat členům zastupitelstva obce za práci, kterou během osobního
volna vykonávají, a všem občanům, kteří se na
rozvoji a údržbě obce podílejí.
Ing. Věra Pumprlová

TRADICEMI
- zapojujeme se do pořádání Tříkrálové sbírky.
- v době masopustu spolu s hasiči
organizujeme Vodění medvěda.
- již skoro stoleté tradice se udržují v době
Velikonoc, děvčátka chodí na Smrtnou
neděli s májkem a se smrtkou, kluci pak
obcházejí vesnici s brkači, aby nahradily
zvony od večera Zeleného čtvrtku až do Bílé
soboty.
SPOLEČENSKÝM ŽIVOTEM
- rok zahajujeme plesovou sezonou
s obecním plesem, hasičským plesem
a karnevalem pro děti.
9

OBEC CITOV
První doložená písemná zmínka o obci: 1283
Rozloha katastru: 378 ha
Starosta: Jaromír Otáhal
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 560 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 6,0 mil.
www.obeccitov.cz

až do roku 1945. Dnes je využíván pro potřeby obce – kanceláře obecního úřadu, obřadní
síň, knihovna, mateřská škola a byt správce. Zajímavostí jsou bohaté nástropní malby v jemných pastelových odstínech. Okolo zámku byl
založen přírodně krajinářský park, který je využíván ke kulturně společenským účelům.
Farní chrám svatého Jiří z roku 1735 byl roku
1805 rozšířen přístavbou od kazatelny za oltář.
Mlynář Matěj Melkus dal svým nákladem zbudovat oratoř a sakristii, na velký zvon přispěl
200 zl., farníci dali 100 zl. Bývalý trámový strop
byl sklenut a nové pneumatické varhany postavil Neusser z Nového Jičína. Byly to tehdy první
varhany toho druhu na Moravě. V roce 1878
byla zvýšena věž, na kterou byly instalovány
4 zvony, ulité v roce 1894 Petrem Hilzerem ve
Vídeňském Novém Městě. Faráři se střídali často. Ves bývala přifařena do Kokor. Roku 1765
zde byla zřízena lokálie, roku 1784 povýšena na
kuracii a roku 1860 na faru. Vydržovala ji Matice
náboženská, velkostatkář citovský a obec.

O

bec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, přibližně 10 km západně od Přerova, na levém břehu jednoho
říčního ramene Moravy zvaného Morávka. Citov byl lidským sídlištěm již v pravěkých dobách, jak zde svými archeologickými
nálezy prokázal známý badatel Antonín Telička. Nalezeny byly
staré hroby, popelnice, bronzové nástroje a také zlaté římské
mince.
První písemná zmínka o Citově v pravé listině pochází z roku
1283. Tehdy olomoucký biskup Dětřich potvrdil klášteru sv.
Jakuba v Olomouci držbu vsi Trávník, přičemž jako svědek vy-
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stupuje Milíč z Citova. Tento šlechtic zde vlastnil majetek, který
v roce 1301 vyměnil, se sestrami řádu dominikánek kláštera sv.
Kateřiny v Olomouci, za majetek v Čechách pod Kosířem.
Po zrušení kláštera v roce 1782 připadl Citov náboženskému fondu a královská komora jej v roce 1827 prodala bratřím Pauspertlovým z Drachenthalu. Tobiáš Pauspertl dal dosavadní zámeckou budovu stojící u panského dvora strhnout a na jejím místě
postavit za 60 000 zl. empírový zámek. Stavbu provedl stavitel
Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů
zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili

Vodní mlýn je nemovitou kulturní památkou
a patří k nejstarším svého druhu na Moravě,
třikrát však měnil místo pro povodně způsobené Moravou. Za částí ohradní zídky od náhonu
v čele mlýna je umístěna kamenná zídka s nápisem MaTeSMELkuSDaLSTavěT 812. Využíván
je jako společenské a klubové zařízení mysliveckého spolku a jako zařízení bažantnice. Objekt
mlýna je stylově vyzdoben. Mimo myslivecké
akce jsou zde pořádány společenské plesy, svatební hostiny a oslavy životních jubileí.

diskotéky a tradiční myslivecké noci. V zimním
období je v objektu provozována sauna. Ve
středu obce byl postaven moderní dům s devíti byty pro občany, kteří při záplavách v roce
1997 přišli o své rodinné domky. V uplynulých
letech se s pomocí dotace podařilo vybudovat
víceúčelové sportoviště, dětské hřiště, naučnou stezku, nové veřejné osvětlení, bezdrátový
rozhlas, oddílnou splaškovou kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod a náročnou revitalizaci zámeckého parku. Obec také hospodaří
na 70 ha vlastního lesa, a právě za péči o zeleň
a životní prostředí obdržela v krajském kole
soutěže „Vesnice roku Olomouckého kraje
2012“ zelenou stuhu.
Samozřejmě, že se při realizaci těchto náročných projektů nezapomíná na kulturní, sportovní a společenský život v obci. K těm nejoblíbenějším společenským akcím patří například
masopustní vodění medvěda s pochováváním
basy, hodové slavnosti, stavění a kácení máje,
splouvání Morávky, pohádkový dětský den,
svatováclavský pochod, svatomartinský průvod, adventní výstava a zpívání pod vánočním
stromem.
Jaromír Otáhal

Dnes je Citov moderní obcí s kompletní technickou infrastrukturou, která je nezbytná
k současnému náročnému způsobu života. Naproti zámku byl vybudován sportovní areál, ve
kterém se nachází fotbalové hřiště a tenisové
kurty. Pro občerstvení a zábavu návštěvníků je
v hlavní budově sezónní pohostinství s možností nákupu lehkých jídel a terasa s tanečním
parketem, kde bývají v letní sezóně pořádány
11

OBEC ČELECHOVICE
První doložená písemná zmínka o obci: 1234
Rozloha katastru: 217 ha
Starosta: David Šimoník
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 121 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 1,3 mil.
www.celechovice.cz

tovního hřiště, na které se těšily děti i dospělí. Snahou zastupitelstva obce bylo i v tomto případě získání co nejvíce prostředků
z dotací. Prvotním pokusem bylo podání žádosti o dotaci na ČEZ
a.s., která podporovala výstavbu dětských hřišť, tzv. oranžová hřiště. Tady jsme s žádostí neuspěli, a tak následovala další žádost
na ministerstvo pro místní rozvoj. Tentokrát jsme byli úspěšní
a získali jsme 200 tis. z celkových 300 tis. na vybudování chodníku
k hřišti, zabudování demontovatelných multifunkčních sloupků,
dětské pyramidy, houpacích koníků, pořízení fotbalových branek, sítí na míčové hry a laviček.

čanům, kteří se aktivně podíleli nejen na zajišťování společenských akcí pořádaných obcí, ale také na péči o vzhled obce, za
jejich pracovitost, nápady i podporu.
Do dalšího volebního období přeji nově zvolenému zastupitelstvu hodně energie, mnoho nápadů a spoustu úspěchů v jejich
práci.
David Šimoník

Neméně důležitým úkolem bylo také rozhodnout o způsobu odkanalizování obce a připravit projektovou dokumentaci
k územnímu řízení a vyřízení stavebního povolení. Na základě
vypracované studie proveditelnosti odkanalizování obce vybrali zastupitelé z třech možných způsobů variantu gravitační, oddílné, splaškové kanalizace zakončené na ČOV, ke které byla následně zpracována projektová dokumentace. V současné době
(uzávěrka tohoto bulletinu je květen 2018) probíhá územní řízení k odkanalizování obce, na něž bude navazovat řízení o vydání
stavebního povolení a ještě do konce svého funkčního období
bych chtěl podat žádost o dotaci na její výstavbu.
Posledním významným cílem bylo zajistit finanční prostředky
na výměnu krytiny střechy budovy, v které je umístěna hasičská zbrojnice a sklad obce. Tato střecha je již několik let v hodně
špatném stavu. V lednu roku 2018 byla podána žádost o dotaci
na Olomoucký kraj. Této žádosti bylo vyhověno a obci byla poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč.

D

o nového volebního období vstupovalo zvolené zastupitelstvo obce s vizí zlepšovat podmínky pro život v obci
a zajistit její další rozvoj.
Prvořadým cílem, vzhledem ke špatné kvalitě vody a také snižování hladiny vody ve studních občanů obce, bylo vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. Po několika neúspěšných
pokusech o získání dotace v předešlých volebních obdobích
se zastupitelstvo obce rozhodlo vypracovat nový položkový
rozpočet stavby, na jehož základě byla vypovězena smlouva
o dílo uzavřená s firmou LB 2000, s.r.o. a byla zpracována a po-
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dána nová žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství. Tato
žádost byla úspěšná a bylo vypsáno nové výběrové řízení na
zhotovitele stavby vodovodu. Ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, a tak se odhadovaná cena stavby
8,307 mil. Kč snížila na 5,14 mil. Kč. Z této částky obdržela obec
3,05 mil. od ministerstva zemědělství. Výstavba i přes některé problémy, které se řešily v průběhu stavby, byla dokončena
v termínu stanoveném dle smlouvy a vodovod od června roku
2017 začal sloužit občanům obce.
Další prioritou bylo dokončení rozestavěného dětského a spor-

Kromě plnění hlavních úkolů pořádala obec spoustu již tradičních akcí a udržovala obecní majetek. Do kulturního domu byla
zakoupena kamna, nové židle, skříňky na nádobí, barový pult
a v budově obecního úřadu zařízena kuchyňka pro potřeby
obecního úřadu a volební komise.
Samozřejmě bych byl velice rád, kdyby se podařilo realizovat
další projekty, které jsou neméně důležité a ke kterým například
patří výměna veřejného osvětlení, vybudování protipovodňových opatření, oprava střechy nebo fasády obecního úřadu. Bohužel rozpočet obce není neomezený, a proto tyto úkoly musí
být odloženy na další roky, stejně tak jako oprava cest a chodníků, která by před výstavbou nové kanalizace postrádala smysl.
Na závěr chci poděkovat zastupitelům obce a také všem ob13

OBEC DUB NAD MORAVOU
První doložená písemná zmínka o obci: 1141
Rozloha katastru: 1566 ha
Starosta: Ing. Ivo Čečman
Zastupitelstvo: 15 členů

Počet obyvatel: 1591 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 27 mil.
www.dubnadmoravou.cz

lace, rekonstrukce celého 1. NP včetně schodiště, vybudování nové knihovny, terénní úpravy
kolem budovy, rekonstrukce venkovního schodiště a přístupových chodníků. Vše v celkové
částce přesahující 4 mil. Kč. Zde městys obdržel
dotaci ze SFŽP ve výši 1,5 mil. Kč.
Další úspěšná žádost o dotaci, tentokrát ze
SFDI, pomohla vybudování nového chodníku
spojujícího náměstí v Dubě s lokalitou Sokol.
Součástí bylo i vybudování nového přechodu
na ul. Olomoucké a taktéž rekonstrukce chodníku propojujícího ulici Olomouckou s ulicí Sokolskou. Výše investice byla 2,8 mil Kč., z toho
dotace činila 1,1 mil. Kč. Před vydáním stavebního povolení je též dlouho slibovaná výstavba
nového chodníku v délce 0,55 km k horní zastávce v Bolelouci, která by měla být do konce
tohoto roku zrealizována.

D

alší čtyři roky v životě našich obcí, sdružených v mikroregionu Království, jsou za námi. Jaké byly a co se během nich
změnilo v našem městysu Dubu nad Moravou, se budu snažit
shrnout do následujících řádek.

První velmi důležitou a nezbytnou investicí byla generální rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně modernizace většiny
technologií. Rekonstrukce prvních dvou stavebních etap stála
městys více než 3 mil. Kč. Občané si mohli při dni otevřených
dveří nejen prohlédnout na vlastní oči výslednou podobu areálu ČOV, ale také se seznámit s celým čisticím procesem. V tomto
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roce byla také kompletně opravena kanalizační stoka k malometrážním bytům v Dubu a provedeno čištění a komplexní monitoring sítě dešťové kanalizace v Bolelouci.
Velkou investiční akcí byla též generální oprava bývalé základní
školy v Bolelouci. Zastupitelstvo rozhodlo o její přeměně ve společenské centrum, ve kterém nyní funguje místní knihovna, své
schůzky zde mají místní senioři a také maminky s dětmi. Práce
byly prováděny v letech 2015 až 2016. V rámci přestavby byla
provedena řada stavebních prací a úprav – nové zateplení budovy, výměna oken a dveří, nová otopná soustava, elektroinsta-

Velká část investičních prostředků městysu
v uplynulých čtyřech letech směřovala do výstavby, oprav a vylepšení jednotlivých budov
základní a mateřské školy v Dubu. Za zmínku
jistě stojí přestavba budovy bývalé hasičské
zbrojnice na moderní prostory školní družiny, realizace prostor nové učebny informatiky
a školních dílen, dále kompletní obnova elektroinstalace na dolní budově školy, rekonstrukce šaten, zřízení nového příjezdu k mateřské
škole a nová fasáda tamtéž. Na zahradě za
jídelnou byl ve spolupráci se SRPŠ vystavěn
krásný dřevěný altán, který může v létě sloužit
jako venkovní třída. Velkou akcí, na kterou se
podařilo získat dotaci ve výši 90 % ze strukturálních fondů EU, je výstavba nového traktu
horní budovy ZŠ s umístěním specializovaných
tříd a též zajištění částečné bezbariérovosti
této budovy. Celková částka za dílo bude činit
více než 13 mil. Kč. Již vloni se podařilo v rámci
tohoto projektu v předstihu zbudovat novou
opěrnou zeď a položit nové rozvody kanalizace v místě stavby.

ru spolků a sportu. Kromě každoroční finanční
podpory v souhrnné výši 0,5 mil. Kč na činnost
a práci s mládeží, bylo vybudováno nové multifunkční hřiště v areálu sokolovny za finančního
přispění městysu 1,5 mil. Kč. Dále byly adaptovány suterénní prostory úřadu městysu na klubovnu pro hasiče a dubským fotbalistům byla
poskytnuta dotace 300 tis. Kč jako spoluúčast
na nádstavbu šaten u hřiště. Možná i díky těmto aktivitám a díky výborné prezentaci spolků
v den návštěvy hodnotitelské komise získala
naše obec zelenou stuhu za péči o zeleň a o rok
později bílou stuhu za péči o aktivity mládeže
v soutěži Vesnice roku. S těmito oceněními je
spojeno finanční ohodnocení ve výši rovného
1 mil Kč.
Co by nám ale byla platná všechna ocenění
světa a třeba i přeplněný rozpočet městysu, pokud by se z našeho života vytratil vzájemný respekt, úcta jednoho k druhému či jen tak zdánlivě obyčejná sousedská pospolitost. Věřím, že
většině z nás se v Dubě, Tučapech či Bolelouci
i v celém našem mikroregionu žije dobře, ale
vždy je co zlepšovat a kde hledat nové výzvy.
Všem, co přiložili ruku dílu, srdečně děkuji
a nově zvolenému zastupitelstvu přeji mnoho
sil do další náročné práce.
Ing. Ivo Čečman

Městys Dub nad Moravou myslel i na podpo15

OBEC GRYGOV
První doložená písemná zmínka o obci: 1306
Rozloha katastru: 1275 ha
Starosta: Ing. Tomáš Kubáček
Zastupitelstvo: 9 členů

O

Počet obyvatel: 1513 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 23,5 mil.
www.grygov.cz

bec Grygov je opravdu ideálním místem pro život. Nachází
se 7 km jižně od Olomouce. Počet obyvatel překročil hranici 1500, a to díky výstavbě rodinných domů, zvláště v nové
ulici Sadová. Dopravní obslužnost obce je výborná díky železniční trati z Olomouce do Přerova, rychlostní komunikaci R55
z Olomouce do Přerova vedoucí v těsné blízkosti obce a navazujícímu sjezdu na dálnici R35 z Ostravy do Brna. Více než 600 ha
katastru obce o rozloze1275 ha zabírá lužní les Království s přírodní rezervací a 400 let starým památným dubem. Les Království též dal jméno našemu mikroregionu – Království. A po něm
se také nazývá místní akční skupina (MAS) – Hanácké Království.
Z pohledu turistů je Grygov dlouhodobě výchozím místem pro
návštěvu Strejčkova lomu a Cigánských zmol, což jsou staré vápencové lomy s travnatou stepí Bílé hlíny, na které roste jedna
z největších populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) na Moravě. Zmíněné lokality sice leží na katastru sousední

16

obce Krčmaň, vedení Grygova se však podařilo obnovit systém
starých zpevněných polních cest, které k těmto přírodním památkám vedou a přímo lákají k procházkám, výletům a sportovním aktivitám.
Grygov ve volebním období 2014–2018
Zastupitelstvo a vedení obce pokračovalo ve své práci soustavné péče o obecní majetek a jeho přiměřeného zhodnocování.
V zahradě zrekonstruované budovy základní školy byla vybudována „Zdravá zahrada“, která dětem přinesla herní prvky a celou
novou zahradu v „přírodě blízkém stylu“. Tento projekt v hodnotě 5,2 milionu Kč byl podpořen evropskou dotací z programu
Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Další velkou
investicí ve výši 1,7 mil. Kč byl nákup nové obecní budovy, do
které v blízké budoucnosti plánujeme umístit garáže a zázemí pro obecní komunální techniku. Jedná se o budovu bývalé

„spermabanky“, projektová dokumentace se zpracovává.

vu na obecním úřadě, nákupy komunální
techniky a další.

Budovali jsme další komunikace – v návaznosti na již vybudované inženýrské
sítě v ulici K Nádraží byl dokončen asfaltový povrch komunikace v ulici Zahradní v hodnotě 1,6 mil. Kč, v této ceně je
i projektanty požadovaný kruhový objezd, pravděpodobně jediný v obcích
našeho mikroregionu. Nákladem ve výši
1,2 mil. Kč byla také propojena ulice Sadová s ulicí K Nádraží, o druhou etapu
ulice Sadová se pak postaral investor, firma P.B.CH. Přerov s.r.o. U garáží byla dokončena rekonstrukce vozovky v ulici Za
Humny za 1,4 mil. Kč. První stavba cyklostezky a chodníku v obci byla postavena
v Podlesí v hodnotě 1,8 mil. Kč.

Stranou zájmu vedení obce nezůstávají
ani další oblasti. Každoročně je obnovováno a rozšiřováno vybavení hasičské
zásahové jednotky, která se částečně
obměnila a omladila. Je možné, že bude
přistoupeno i k zásadnějším investicím
v oblasti požární ochrany. Zastupitelstvo
také podporuje činnost místních spolků,
kterým bylo letos poskytnuto 145 tisíc Kč
formou individuálních dotací.

V oblasti odpadů bylo s dotační podporou již zmíněného OPŽP pořízeno vybavení obecní komunitní kompostárny, za
2,2 mil. Kč byl pořízen traktor s čelním
nakladačem, překopávačem kompostu,
nosičem kontejnerů a velkoobjemové
kontejnery na biohmotu. Čistírna odpadních vod byla vybavena novým technologickým zařízením na srážení fosforu
a po dlouhých skoro dvaceti letech byly
vykoupeny pozemky pod stavbami v jejím areálu za kupní cenu téměř jednoho
milionu korun.
Průběžně se staráme o místní památky.
Tři kříže a mohyla byly opraveny a podařilo se zrestaurovat státem zapsané sochy
sv. Kateřiny a sv. Václava. Na podzim bude
dokončena oprava zuboženého litinového kříže na Horkách a výměna střešní krytiny na kapli sv. Jana Nepomuckého.
Menšími realizovanými projekty byla například dotačně podpořená Naučná stezka, výstavba již dlouho potřebného archi-

Připravujeme projekty, které jsou v různých fázích rozpracovanosti. Cyklostezka
Grygov–Blatec je posuzována v územním
řízení, její stavba by mohla začít příští rok.
U cyklostezky směrem na Velký Týnec
je nutné dořešit vlastnické vztahy k pozemkům. Projektované opravy chodníků
a parkovacích míst Blatecká a Za Tratí
narazily na nutnost oprav kanalizace,
jsou vyprojektované opravy chodníků
na Týnecké a Valentově ulici. Čistírnu odpadních vod čeká příští rok zprovoznění
dešťové zdrže a následné technologické
a stavební úpravy. V projekční přípravě se
nachází také projekt obnovy návsi.

sičů Grygov, zvláště oddíl mladých hasičů, Senior klub Grygov, Sportovní klub
Grygov, Rodinné centrum, oddíl malé
kopané Grygovský Kamerun, Základní
škola a Mateřská škola Grygov, Hudební
škola Grygov, Tenisový klub Grygov, oddíly stolního tenisu, aerobiku, volejbalu,
florbalu, šachový klub A 64, rybáři, myslivci, jezdecký klub, skupina Žízeň a všichni, kteří přispěli k tomu, aby naše obec
vzkvétala a nadále zůstala tím ideálním
místem pro život.
Ing. Tomáš Kubáček

Zastupitelstvo obce si uvědomuje, že na
potřebné větší investiční projekty nemusí
být v budoucích letech vypsány příslušné dotační programy. Abychom předešli
naší závislosti na dotacích, díky správnému hospodaření obce máme na účtu více
než 25 miliónů korun a jsme připraveni
v příštím volebním období na financování většiny těchto projektů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a členům výborů a komisí za
jejich práci. Poděkování si zaslouží aktivní
členové zájmových organizací a spolků
v obci, jako jsou Sbor dobrovolných ha17

OBEC CHARVÁTY
První doložená písemná zmínka o obci: 1234
Rozloha katastru: 880 ha
Starostka: Jarmila Kowalczuková
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 888 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 11,0 mil.
www.charvaty.cz

O
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bec Charváty je obec s 888 obyvateli a rozlohou 850 ha. Nachází se na pravém břehu řeky Moravy v nadmořské výšce
215 m. V letech 2014–2018 v obci pracovalo devítičlenné zastupitelstvo ve složení Jarmila Kowalczuková, Blanka Fňukalová,
Ing. Radka Vašutová, Jana Hájková, Pavla Stejskalová, Ing. Petr
Skopal, Vít Sedláček, Aleš Kollert a Jan Karola. Zastupitelstvo,
bez ohledu na stranickou příslušnost, pracovalo jako společný
tým s jediným cílem, a tím byla snaha o rozvoj naší obce.

kroky k návrhu a schválení obecního znaku. Jako jediná obec
v mikroregionu jsme doposud obecní znak a prapor neměli
a občané v anketě vyjádřili své přání tuto skutečnost napravit.
Obecní znak navrhl heraldik Mgr. Jan Tejkal, byl schválen parlamentem 10. 9. 2015 a slavnostně představen občanům 24. září
2016 při jeho vysvěcení. Již historicky obce Charváty, Drahlov
a Čertoryje procházely společnými dějinami a tato skutečnost
se promítla i do podoby obecního znaku.

Na konci volebního období 2010–2014 měli občané možnost
hlasovat, zda by nové zastupitelstvo mělo podstoupit potřebné

Stejně jako v minulých letech i v tomto volebním období jsme
i nadále podporovali činnost místních spolků. Tyto spolky se

již tradičně starají o kulturní život v obci.
Díky nim a spolupráci obce s dobrovolníky tak pokračuje společné setkávání občanů při rozsvěcování vánočního stromu, zaječí stopě, lampiónovém
průvodu, pohádkové cestě či drahlovském štafetovém triatlonu. Svou tradici
v životě obce našly i nové akce. Mezi ně
patří Tříkrálové bruslení na ledě, fotbalové utkání místních částí „O putovní pohár obce“ a Svatomartinský běh.
V roce 2015 vznikl nový spolek Moravský
veslařský klub Haná. Díky nadšení několika lidí tak mohou naše děti efektivněji
trávit svůj volný čas na upraveném prostoru za Areálem zdraví.
Během volebního období probíhala řada
investičních akcí. Zastupitelstvo obce si
bylo vědomo, že obecní prostředky jsou
omezené, a proto se snažilo pro většinu
investičních akcí získat další finanční prostředky prostřednictvím různých dotačních titulů. To se dařilo poměrně dobře
a obecní rozpočet tak byl obohacen o nemalou finanční částku, která napomohla
k rozvoji obce. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřilo zateplení Základní školy v Charvátech, Mateřské školy
v Drahlově a budovy obecního úřadu. Na
tyto akce přispěly Evropské fondy a Operační program životního prostředí. Naše
děti mohou využívat dvě nově vzniklá hřiště. První je součástí mateřské školy a bylo
pořízeno za finančního přispění Evropských fondů a Státního fondu životního
prostředí. Druhé, veřejné, vzniklo na hřišti
v Drahlově za přispění Ministerstva pro
místní rozvoj.

V Charvátech došlo k odbahnění a obnově poškozené vodní nádrže. Na tuto akci
se podařilo získat prostředky z Ministerstva zemědělství. Prostor před základní
školou prošel revitalizací a podařilo se
zde také zbudovat parkoviště pro osobní
automobily a výsadbu nové zeleně za přispění Olomouckého kraje a Ministerstva
životního prostředí.
V průběhu volebního období jsme se
snažili starat se o dědictví, které nám zachovali naši předkové. V roce 2016 proběhla oprava kaple v Drahlově, v roce
2017 se pak dočkala revitalizace i naše
nejstarší památka chráněná památkovým úřadem – Boží muka v Drahlově
z roku 1694. I na tyto akce se nám podařilo získat část prostředků z Ministerstva
zemědělství (kaple) a Olomouckého kraje (Boží muka). V roce 2017 došlo za přispění obcí Blatec a Kožušany–Tážaly k re-

staurování Ústředního kříže na hřbitově
v Charvátech.
Ani poslední volební rok není rokem, kdy
by zastupitelstvo odpočívalo. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu v Čertoryjích.
Společně s dobrovolným svazkem obcí
Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty
spolupracujeme na řešení posílení vodou. Tyto akce by tak měly nastartovat
postupnou obnovu infrastruktury naší
obce.
Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří se aktivně starají o společenský život v obci, a popřála novému zastupitelstvu mnoho úspěchů v jeho práci.
					
Jarmila Kowalczuková

Také rok 2017 se odvíjel ve znamení stavebních prací. Za přispění Ministerstva
pro místní rozvoj došlo k rekonstrukci
místní komunikace v Drahlově u zbrojnice, včetně obnovy veškeré infrastruktury.
19

OBEC KOŽUŠANY-TÁŽALY
První doložená písemná zmínka o obci: 1078
Rozloha katastru: 650 ha
Starosta: Petr Mazal
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 869 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 18 mil.
www.kozusanytazaly.cz

ly, zateplení tělocvičny, oprava válečného
hrobu v Charvátech, rekonstrukce dětského hřiště u MŠ, výstavba dětského hřiště
v parku v Kožušanech a nákup svozového nákladního vozu BRO.
Na všechny výše uvedené akce se zastupitelstvu podařilo sehnat dotační tituly. Jediná investice plně hrazená z rozpočtu obce je dětské
hřiště v parku.
Do dalšího volebního období přejdou již rozjednané nebo připravené investiční akce. Jedná se zejména o opravu komunikací a chodníků po výstavbě splaškové kanalizace, výstavbu
cyklostezky Kožušany–Nemilany, výstavbu
sběrného dvora, revitalizaci rybníka „Močidlo“
a opravu obecního úřadu a kulturního domu.
Kromě investičních akcí a zajišťování provozu
obce je nedílnou součástí činnosti zastupitelstva též podpora aktivit místních spolků, které
velkým dílem přispívají k udržování a rozvoji
společenského života v obci. Nezastupitelnou
roli mají v naší obci TJ Kožušany, hasiči, chovatelé, rybáři, hanačky, Jsme sponky a SRPŠ.
Všichni si ceníme jejich dobrovolné činnosti
a obětavosti.

J

ak už sám název obce Kožušany–Tážaly napovídá, obec tvoří
dvě zmíněné části, z nichž ta tážalská si v letošním roce připomene již 940. výročí od první písemné zmínky. Obzvláště
v dnešní době rychlých proměn cítíme potřebu upevnění našich kořenů a tradic, a proto v září tohoto roku společně oslavíme zmíněné výročí obce spolu se 100. jubileem založení naší
republiky a několika dalšími významnými výročími místních
spolků. Tímto se také završí stávající volební období, za kterým
se v následujících řádcích ohlédneme.
V tomto volebním období bylo stěžejním úkolem zastupitelstva
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obce Kožušany–Tážaly dokončení výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Do plného provozu byl systém
čištění odpadních vod spuštěn 1. 4. 2016. Celkové náklady na
výstavbu činily 65 mil. Kč. Přestože finanční náklady na výstavbu
splaškové kanalizace mnohonásobně překračovaly roční rozpočet obce, zastupitelstvo neustále udržovalo finanční rezervu,
díky níž mohly být v průběhu výstavby splaškové kanalizace
a ČOV realizovány i další investiční akce.

Myslím si, že současnému zastupitelstvu se
s ohledem na vlastní finanční zdroje a možnosti získání dotačních titulů podařilo realizovat
množství projektů pro rozvoj a zvelebení obce.
Tímto bych rád poděkoval všem členům zastupitelstva za obětavou práci a novému zastupitelstvu bych chtěl popřát hodně zdaru při prosazování a realizaci akcí budoucích.
Petr Mazal

Stavebně i administrativně jsou dokončeny akce: zateplení
a úpravy mateřské školy, zateplení a oprava základní ško21

OBEC KRČMAŇ
První doložená písemná zmínka o obci: 1252
Rozloha katastru: 498 ha
Starosta: Mgr. Zdeněk Jančo
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 468 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 5,2 mil.
www.krcman.cz

i ČOV, odpady, veřejné osvětlení apod.
Díky finanční podpoře obce udržujeme
provoz prodejny základních potravin,
činnost dobrovolných spolků a organizací. Dobré vztahy a finanční podporu má
obec se Sdružením obcí mikroregionu
Království a Místní akční skupinou Hanácké království.
Co se tedy podařilo v obci Krčmaň za poslední 4 roky?

V

olební období 2014–2018 končí a je dobré zhodnotit činnost zastupitelstva obce za uplynulé 4 roky. Hlavní cíle byly
dány volebním programem, s nímž se sice ztotožnila většina
členů zastupitelstva, ale k vlastnímu naplnění aktivně přistoupilo 4–5 členů. Ostatní se vezli na vlně druhých, projevovali minimální zájem na řešení každodenních problémů obce. Svědčí
o tom jejich velmi nízká % účast na pravidelných veřejných zasedáních. V malých obcích, kde všichni členové zastupitelstva jsou
neuvolnění, je nutná komunikace a spolupráce ve všech oblastech, a to se nám v tomto volebním období nepodařilo. O to
více je třeba ocenit výsledky naší obce v investičních, neinvestičních, společenských, kulturních a sportovních akcích. Základním úspěchem bylo schválení nového Územního plánu Krčmaň,
od kterého se odvíjí budoucnost rozvoje obce. Podařilo se nám
po etapách zhodnotit budovu MŠ, obecního úřadu, hřbitovní
márnice, zrekonstruovat místní komunikaci v ulici „Na Stráži“,
vybudovat moderní multifukční hřiště, vyměnit svítidla ze 2/3
veřejného osvětlení, instalovat autobusovou čekárnu, rozmístit
veřejné lavičky po obci, upravit drobné stavby u OÚ, tj. udírnu
a altánek, a čeká nás v posledním čtvrtletí tohoto roku zahájení rekonstrukce chodníků kolem silnice I/55 a na Návsi. A to, co
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není vidět, je vypracování mnoha projektových dokumentací ke
stavebním povolením. V zájmové oblasti jsme spoléhali nejen
na tradiční akce, ale i nově vznikající. Velké úsilí jsme věnovali
problematice výstavby D 55 obchvatu obce Krčmaň. Podařilo se
nám na základě výsledků veřejných petic (2011–2016) urychlit
projednávání této problematiky za účasti zodpovědných pracovníků MD ČR (ministerstva dopravy) a ŘSD (ředitelství silnic
a dálnic) správy Brno, později Olomouc. S mírným optimismem
spoléháme na to, že plánovaný výkup pozemků pod touto rychlostní silnicí bude uskutečněn koncem tohoto roku a vlastní
výstavba prvního úseku Olomouc–Kokory bude zahájena v letech 2020–21. V přípravě budoucí cyklostezky Majetín–Krčmaň
jsme již vykoupili 95 % pozemků a čekáme na stavební povolení
a úspěšnost v dotačních titulech. Podařilo se nám splatit s velkým předstihem dlouhodobé finanční úvěry. Nepříjemností
tohoto období bylo ukončení provozu Základní školy Krčmaň
a školní družiny ve školním roce 2016/2017, pro nedostatek
žáků – 4 zapsaní žáci, a pravidelných návštěv praktického lékaře v místní ošetřovně od poč. r. 2017. Dařilo se nám udržet
a modernizovat provoz technické infrastruktury v obci, tj. veřejný vodovod, plynofikaci, splaškovou a dešťovou kanalizaci

V rámci investičních a neinvestičních akcí,
drobných stavebních úprav se jednalo o:
- rekonstrukci budovy MŠ 1. a 2.
etapa zateplení budovy, přístavby,
prvního podlaží a dvorního traktu
s výměnou oken, dveří, fasády =
1 289 000 Kč (dotace = 600 000 Kč)
- opravu budovy obecního úřadu 1. a 2.
etapa, odizolování zdiva, zateplení
části budovy, výměna střešního
pláště, fasáda celé budovy s nátěry
mříží, parapetů, části budovy =
513 186 Kč
- vybudování multifunkčního hřiště =
1 752 510 Kč (dotace = 800 000 Kč)
- rekonstrukci hřbitovní márnice =
799 000 Kč (dotace = 300 000 Kč)
- opravu památky „Kalvárie na hřbitově“
= 57 600 Kč
- rekonstrukci místní komunikace „Na
Stráží“ = 1 831 579 Kč (dotace =
1 000 000 Kč)
- výměnu svítidel veřejného osvětlení
ve 2/3 obce 1. a 2. etapa = 1 271 733 Kč
(dotace = 600 000 Kč)
- drobné opravy po obci = lavičky,
autobusová čekárna, altánek, udírna,
osvětlení ke hřbitovu, doplnění
svítidel po obci atd. = 230 000 Kč
- zahájení oprav místních chodníků
kolem silnice I/55 a Náves
=
2 700 000 Kč (dotace = 1 500 000 Kč)
- drobné nátěry na dětském hřišti,

v areálu ČOV, zábradlí u MŠ a opravu
veřejné studny hřbitova = 0,1mil. Kč
- Fitness zastavení v lesních porostech
k. ú. Krčmaň = 802 000 Kč (100 %
dotace)
V rámci doplnění veřejné obecní a zahradní techniky se jednalo o tyto investice:
- hasičské zásahové vozidlo bylo
doplněno o výsuvný posuvný žebřík,
nářadí a další doplňky = 0,1mil. Kč
- nákup obecní techniky k úpravě
zeleně
Mnoho akcí bylo prováděno za spoluúčasti finančních dotací z EU, jednotlivých ministerstev ČR, kraje, regionálního
sdružení MK, MAS HK.
- nově obnovené a vznikající akce:
Novoroční výšlap do Chlumu,
Tříkrálová
sbírka,
Vynášení
Morany, Atletika pro nejmladší,
Rozloučení s prázdninami, Běh přes
3 vrcholy, Mikuláš v sokolovně, Živý
Betlém
- akce s dlouholetou tradicí: zájezdy
na hory, fotbalové plesy – šibřinky,
dětské karnevaly, pálení čarodějnic,
hodové
oslavy
s
kulturním,
společenským
a
sportovním
programem – recesní soutěže –
dětský a dospělý traktor cup, trakař
cup, cykloturistika po regionu MK,
lampionové průvody k výročím
vzniku ČR, pochůzka Mikuláše s čerty,
rozsvícení vánočního stromu, vítání
nových občánků, koledování u jesliček
- celoroční pravidelné akce – seniorská
setkání
doplněná
přednáškami,
veřejná kulturní vystoupení dětí MŠ,
sportovní turnaje a pravidelná
mistrovská utkání ve stolním tenisu,
malé kopané, kondiční cvičení i občas
né turnaje ve volejbale, tenise
a florbale

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 poděkování aktivním
členům zájmových organizací a spolků
v obci Krčmaň, jako jsou FK 1997, TJ Sokol, Seniorský klub, MŠ, MO ČSŽ, místní
farníci, W£S Band, Maratonci a dalším, jež
chtějí zpestřit zájmovou činnost v obci.
Dík patří aktivním členům zastupitelstva
za práci, kterou dělali ve svém osobním
volnu, a sami dobře vědí, že práce zastupitele vůbec není lehká. Závěrečné poděkování patří i Vám, občanům, kteří jste se
se svou prací pro obec zasloužili o to, aby
se nám všem zde dobře žilo. Nově zvolenému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů a elánu v jejich náročné práci.
Mgr. Zdeněk Jančo
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ních akcí se kromě členů místních spolků podílí
v nemalé míře Školská a kulturní komise při OÚ
Majetín. Mezi nejvýznamnější události v kalendáři obce patří kácení máje. Témata kácení
máje se obměňují, v roce 2015 to byly Olympijácké hry po 10 letech, v roce 2016 Majetínské
hudební hvězdy, 2017 Vaříme letem světem
a 2018 Jak to bylo před 20 lety. Mezi nejoblíbenější akce patří také hodové slavnosti, v rámci
kterých se obyvatelé Majetína i četní návštěvníci z okolních obcí mohou těšit na tradiční
neckiádu. V roce 2017 se během hodů slavilo
740 let od první písemné zmínky o obci. U této
příležitosti byla vydána brožura „Bulletin obce
Majetín 2017“, která ukázala především současný život v naší obci a volně navázala na knihu
„Majetín v proměnách času“.

OBEC MAJETÍN
První doložená písemná zmínka o obci: 1277
Rozloha katastru: 948 ha
Starosta: Miroslava Zavadilová
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 1178 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 21 mil.
www.majetin.cz

Foto: Irena Talpová

B

líží se konec volebního období 2014–2018 a pojďme spolu
shrnout ty nejvýznamnější události a aktivity ze života naší
obce. V čele obce stálo během tohoto období devítičlenné zastupitelstvo. Starostkou byla Miroslava Zavadilová, místostarostou Ing. Vojtěch Dostál. Dalšími členy zastupitelstva byli Eva
Bednáříková, Mgr. Monika Mikešová, Ing. Jaromír Procházka,
Monika Davidová (vystřídala Kateřinu Sléhovou), Ing. Mojmír
Dočkal, Magda Hřivnová a Ing. et Ing. Martin Šmída. Naše obec
se zúčastňuje soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje, ve které jsme v roce 2016 obsadili krásné 3. místo. Občané Majetína
patří ke špičce Olomouckého kraje i v třídění odpadů, což dokazují výsledky soutěže O keramickou popelnici. V roce 2017
a 2018 se naše obec umístila na 1. místě. Informovanost obča-
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nů probíhá prostřednictvím kabelové televize s informačním
kanálem TV-MAJ, čtvrtletníku Zprávy z Majetína, internetových
a facebookových stránek. Občané, kteří se zaregistrují do Autonomního informačního systému, mohou také získávat aktuální
SMS nebo e-mailové zprávy.
Obec každoročně finančně podporuje činnost místních spolků. V roce 2018 působí v Majetíně 11 organizací: SDH Majetín,
Tělocvičná jednota Sokol Majetín, Tělovýchovná jednota Sokol
Majetín, folklórní soubor Majetínek, Koník dětem i dospělým
pro radost, Myslivecký spolek Majetín–Krčmaň, Klub seniorů,
RC Lvíček, Rybářský svaz, Římskokatolická farnost a SRPŠ při ZŠ
a MŠ Majetín. Na pořádání společenských, kulturních a sportov-

Investiční projekty – s přispěním dotací (celkem za 11,850 mil. Kč)
– Rekonstrukce chodníků a komunikací – v ulicích U Sokolovny, Náves a Za Humny, Výstavba
polní cesty za železniční tratí
– ZŠ a MŠ – Hřiště na terase školky v Majetíně
„Na palubě“, Bezpečná a hravá ZŠ a MŠ (nové
podlahy, dveře)
– Vybavení pro volný čas – Venkovní posilovna v areálu koupaliště, V Majetíně se
nám krásně žije (odpočinkové prvky, zeleň)
– Obnova památek místního významu – Památník obětem 1. a 2. sv. války, Restaurování
kříže u kostela, Rekonstrukce kapličky v Olší
– Obnova krajiny – Rekonstrukce rybníka Hliník, Výsadba interakčního prvku ÚSES u Morávky (stromy, keře)
– Občanská vybavenost – pořízení 2 autobusových čekáren, Demolice objektu Náves č. p. 36
pro následnou výstavbu komunitního centra,
Stavební úpravy budovy OÚ Majetín, Zázemí
pro turisty (nová budova bufetu a posezení
v areálu koupaliště)
– Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Majetín
– Vydání nového územního plánu splňujícího
zákonné požadavky

Mezi nejvýznamnější investice z rozpočtu obce
patří rekonstrukce a přístavba hlavní budovy
sokolovny (5,647 mil. Kč). Po rozsáhlých jednáních s Českou obcí sokolskou došlo k dohodě
s T. J. Sokol Majetín a celá budova sokolovny
byla následně převedena do majetku obce.
Podařilo se zrekonstruovat další místní komunikace v několika ulicích (Mlýnská, Na Hrázi –
u rybníka a za koupalištěm, Opleta a vjezd ke
školní jídelně) a účelové komunikace k železniční trati. Došlo k rozšíření veřejného osvětlení
v ul. Opleta a Na Hrázi, pořízení informačních
cedulí u křižovatek v obci a výstavbě zpomalovacích prahů v ul. Polní. Komunální technika byla doplněna o travní traktor ISEKI. Byly
uskutečněny rekonstrukce na obecních nemovitostech, například opravy bytu a klubovny v hasičské zbrojnici, výměna dveří v Domě
s pečovatelskou službou, rekonstrukce kotelny
v budově OÚ, rekonstrukce WC v budově školy,
rekonstrukce budovy márnice na místním hřbitově a další.
Co se týká plánů do budoucna, v příštích letech
nás čeká rekonstrukce chodníku a křižovatky
v ul. Za Humny, výstavba cyklostezky Majetín–Krčmaň, půdní vestavba a zateplení
budovy školy a školky, výstavba nové budovy
komunitního centra pro víceúčelové využití,
rekonstrukce kanalizace a komunikací v části
obce, víceúčelové hřiště u sokolovny, zástavbové studie a inženýrské sítě pro výstavbu
nových RD.
Na závěr děkuji všem, kteří ve volebním období 2014–2018 svými nápady, energií, pílí
a obětavou prací přispěli k tomu, že je Majetín
krásnou obcí s bohatým společenským životem. Novému zastupitelstvu přeji úspěšné
a klidné volební období a spokojené občany.
Miroslava Zavadilová
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OBEC SUCHONICE
První doložená písemná zmínka o obci: 1303
Rozloha katastru: 346 ha
Starostka: Jitka Růžičková
Zastupitelstvo: 7 členů

Počet obyvatel: 184 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 3,3 mil.
www.suchonice.cz

vě byla vyměněna střešní krytina. Budova byla zateplena a nově
omítnuta. Vzhledem k tomu, že celkové náklady rekonstrukce sokolovny činily 1 164 000 Kč, doplatila obec z vlastní kapsy částku
864 000 Kč. Areál sokolovny byl doplněn altánkem a byly upraveny okolní dlažby. Nyní je v hojné míře využíván místními i přespolními občany.
V roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce budovy obecního úřadu. Došlo k výměně oken a dveří, celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Vnitřní prostory byly vymalovány a vyměněny koberce. Celkové náklady na opravu budovy
obecního úřadu činily 677 000 Kč, ale i na tuto akci jsme dostali
dotaci z POV Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč.
V roce 2018 jsme požádali o dotaci na fasádu budovy mateřské školy, opravu venkovních dlažeb a oplocení pozemku,
který přiléhá k budově. Dostali jsme z POV Olomouckého
kraje dotaci ve výši 500 000 Kč. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 1 000 000 Kč. Byli jsme také úspěšní
při žádosti o dotaci na dětské hřiště u mateřské školy, kde
jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
400 000 Kč, předpokládané celkové náklady jsou 650 000 Kč.
Hřiště bude určeno pro menší děti, které navštěvují mateřskou
školu, ale bude přístupné i veřejnosti.
Obec Suchonice se také podílela na realizaci opravy schodiště
ke kostelu sv. Václava, na kterou jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 350 000 Kč. Zbývající částku ve výši
191 000 Kč doplatila Římskokatolická farnost Penčice. Také
v loňském roce jsme požádali o dotaci pro Římskokatolickou
farnost Penčice na opravu kříže před kostelem sv. Václava. Oprava bude realizována do konce roku 2018, předpokládaná cena
je 235 000 Kč, z toho 70 % bude uhrazeno z dotace Ministerstva

K

ončí volební období, a proto nastal čas zhodnotit, co všechno se nám v uplynulých 4 letech podařilo.

Volební období začalo v roce 2014 a závěrem tohoto roku se
nám podařilo dokončit druhou etapu opravy opěrné zdi směrem na Vinohrádek, která byla v havarijním stavu. Oprava stála
624 000 Kč a byla celá uhrazena z rozpočtu obce.
V roce 2015 jsme začali s budováním areálu na místním hřišti. V roce 2015 byla ke stávající budově sokolovny dostavěna
kuchyňka v přízemí a v prvním patře místnost na ukládání za26

zemědělství a zbytek bude dofinancován Římskokatolickou farností Penčice.
V letošním roce bychom ještě chtěli zrealizovat rekonstrukci veřejného osvětlení a opravu cesty za zahradami směrem k novostavbám. Dále chceme podat žádost o dotaci na rekonstrukci
chodníků a žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně. Budou
také pokračovat práce na novém územním plánu obce Suchonice. V průběhu tohoto roku byly zahájeny práce na realizaci vodovodu pro obec Suchonice, v první fázi bude zpracována studie proveditelnosti a předpokládaný rozpočet akce. Následně
budeme řešit projekt a hledat nejvhodnější způsob financování.
Součástí života v obci jsou také kulturní a společenské akce, které pořádáme v areálu sokolovny. Kromě akcí pořádaných pravidelně se nově uskutečnil ve spolupráci s firmou Alfaprojekt koncert rockové hudby, na kterém vystoupily čtyři hudební skupiny.
Součástí programu byla oslava dne dětí. Na této organizačně
náročné akci se velkou měrou podíleli občané, za což jim patří
poděkování.
A naše plány do budoucna? V nastávajícím volebním období
chceme dokončit opravy chodníků a nový územní plán, pokračovat v přípravě projektů stavba vodovodu a revitalizace veřejné zeleně. Obec má také připravenou žádost o dotaci na opravu
márnice a hřbitovní zdi, čekáme jen na vhodný dotační titul.
Tímto děkuji všem členům zastupitelstva za práci, kterou dělají
pro ostatní ve svém osobním volnu, a také Vám, občanům, kteří
svou prací přispíváte k rozvoji a údržbě obce a pomáháte při zajišťování společenských akcí.
Jitka Růžičková

řízení. Z POV Olomouckého kraje jsme dostali dotaci ve výši
300 000 Kč, k tomu jsme přidali 1 182 000 Kč z vlastního rozpočtu a vzniklo zázemí pro konání kulturních a společenských akcí
pořádaných nejen obcí.
Vzhledem k tomu, že původní budova sokolovny potřebovala rekonstrukci, bylo v roce 2016 rozhodnuto o podání žádosti
z POV Olomouckého kraje na rekonstrukci sokolovny. V žádosti
o dotaci jsme byli úspěšní a dostali jsme příspěvek ve výši 300 000
Kč. Rekonstrukce spočívala ve výměně způsobu vytápění, stará
okna a dveře byly nahrazeny novými, plastovými a na celé budo27

OBEC VELKÝ TÝNEC
První doložená písemná zmínka o obci: 1207
Rozloha katastru: 2061 ha
Starosta: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.
Zastupitelstvo: 9 členů

Počet obyvatel: 2859 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 44,7 mil.
www.velkytynec.cz

Kontakty: Obec Velký Týnec, Zámecká 35,
783 72 Velký Týnec 1, Česká republika, tel.
+420585151111, e-mail: velkytynec@velkytynec.cz, www.velkytynec.cz; starosta
obce PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. (tel. 585
151 113), Jaroslav Chytil (místostarosta
pro stavební záležitosti, 585 151 119),
Mgr. Stanislav Denk (místostarosta pro
finanční a legislativní záležitosti, 585 151
110)
Občanská vybavenost: Základní škola
Milady Petřkové (1. a 2. stupeň); mateřská škola; zdravotní středisko; společenský dům; poštovní úřad; obecní policie;
obchodní centrum Olympia Olomouc;
4 obchody smíšeného zboží; řeznictví;
5 pohostinství (U Facků, Na Zámku, Společenský dům, Na hřišti u Hrudníků); kino;
sportovní areály TJ Sokol Velký Týnec a ZŠ
Milady Petřkové; 3 dětská hřiště

O

bec Velký Týnec s místními částmi Čechovice a Vsisko se rozkládá na rozloze 2061 ha 8 km JV od Olomouce. V současné
době zde žije 2846 obyvatel ve více než 900 domech. Na JV katastru obce se tyčí vrch Hradisko (299 m n. m.), směrem jižním
pak kopec Chlum (344 m n. m.) s lesem o rozloze 258 ha. Spojnicí všech částí je potok Týnečka tekoucí od východu na západ.
První písemná zmínka o Velkém Týnci pochází z r. 1207, o Vsisku z r. 1253, o Čechovicích z r. 1397. K architektonickým dominantám obce patří: římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny
Marie (1760), zámek (přestavba 1772) se zahradou a pavilónem
(1775), sousoší Panny Marie se sochami sv. J. Nepomuckého
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a sv. J. Sarkandra (1724), socha sv. Floriána (1723), kaple Panny
Marie (1755), sochy sv. Matouše a Barbory (20. l. 18. st.) a kříž
s korpusem Ukřižovaného Krista (1765) ve Vsisku, a rekonstruovaný zámeček (2. pol. 18. st), Památník obětem svět. válek (1921),
Husův sbor Církve čs. husitské (1924). Významné osobnosti:
ThDr. Leopold Prečan (1866–1947), olom. arcibiskup a moravský
metropolita; PhDr. Václav Nešpor (1883–1973), středoškolský
profesor, archivář, historik; Jaroslav Bečák (1887–1950), zasloužilý starosta obce, poslanec Národního shromáždění a moravský politik. Obec Velký Týnec je členem mikroregionů Království
a Olomoucko.

Společenský život: Obec patří k nejstarším
obcím středomoravského regionu. Díky
dochované architektuře, udržovaným
zvykům a aktuální publicistice je uchovávána a rozvíjena duchovní kontinuita
s životem předků. Zvláštní zásluhu na
tom má národopisný soubor Týnečáci, zařazující do svého programu místní písně
a mluvené slovo, oživující akce či události spjaté s průběhem kalendářního roku
(vodění medvěda, pochovávání basy, stavění máje) a vystupující v České republice i v zahraničí. Na stránkách měsíčníku
Týnecké listy (rozsah 36–40) se čtenáři
seznamují s aktuálními společenskými,
kulturními i sportovními akcemi probíhajícími na území obce. Kromě toho měsíčník obsahuje přílohu Přesahy, která reaguje na celostátní kulturní podněty. Obec
také vydala publikaci Paměti obce Velký
Týnec (autor Milan Tichák), ve spolupráci
s Týnečáky stála u reedice knihy Jana Rudolfa Bečáka Lidové umění na Hané (pův.

vyd. 1941), u příležitosti 800 let od první
písemné zmínky připravila svazek Čtení
o Týnci. Pro potřeby turistů připravila
Plán obce Velký Týnec, resp. v koordinaci
s mikroregionem Království cykloturistickou mapu Putování po mikroregionu Království. Ve spolupráci s firmou Machovský obec vydává propagační pohlednice
a kalendáře. Obec provozuje kino, tři místní knihovny a internetovou kavárnu. Společenský dům ve Velkém Týnci je využíván především pro konání společenských
a kulturních akcí nekomerčního charakteru, k nimž patří divadelní představení, operetní večery, koncerty
populární hudby, folklórní festival Ke
kořenům, Týnecký kulturní advent a Vánoce. Koncerty vážné hudby se konají
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na pořádání akcí má lví podíl Komise pro školství, kulturu a sport ZO Velký Týnec. Nedílnou součástí společenského života v obci je organizace
plesové sezóny (průměrně 5 plesů).
K pravidelným akcím patří hromadné
zájezdy na významná historická místa
České republiky a prezentace na celorepublikovém Setkání Týnců v Týnci. Sbor
dobrovolných hasičů připravuje pro dětské návštěvníky u příležitosti MDD den
her a zábavy, resp. Mikulášskou besídku.
K aktivním organizacím patří zahrádkáři,
Český červený kříž a zvláště Klub seniorů
a Junák Velký Týnec a Čechovice. V obci
Velký Týnec působí sportovní organizace
TJ Sokol, která sdružuje oddíly kopané,
volejbalu a ledního hokeje. Fotbalový oddíl hraje okresní soutěž. K výkonnostně
nejkvalitnějším patří Gymnastický klub
Velký Týnec, který dosahuje úspěchů na
celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Obec vlastní i moderní tenisové kurty,
které spravuje Tenisový klub Velký Týnec.
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.
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OBEC VĚROVANY
První doložená písemná zmínka o obci: 1131
Rozloha katastru: 1780 ha
Starosta: Miroslav Kubíček
Zastupitelstvo: 15 členů

Počet obyvatel: 1393 (k 1.1.2018)
Obecní rozpočet: 43 mil.
www.verovany.cz

rozpracovány a naprojektovány, a na něž dostala obec přidělené dotace v letošním roce,
máme nejvyšší rozpočet za poslední roky. Brzy
se spustí akce, kterou bude provádět firma
ČEZ, a to nové kabelové vedení NN. V souvislosti s touto stavbou byla vyvolána naše investice – rekonstrukce veřejného osvětlení. Stávající sloupy el. vedení, dosud využívané pro
osvětlení obce, budou odstraněny a místo nich
zavedeno nové veřejné osvětlení, s využitím
výkopu firmy ČEZ. S tím je spojená i výstavba
nového bezdrátového rozhlasu a protipovodňových hlásičů. Dále je rozpracován projekt na
dokončení splaškové kanalizace ve stavebně
problematických částech obce, a ve fázi projektování je bytový dům ve Věrovanech, určený pro naše seniory a pro počáteční společné
bydlení mladých rodin.
V květnu byla s pomocí dotace zahájena rekonstrukce kaple na hřbitově a poté projde
opravami i stávající chodník z břidlicové dlažby
a úpravy a doplnění zeleně.
Po skončení prací na výkopech pro el. vedení v části Věrovany máme připravený projekt
a finance na výstavbu nového chodníku od
zastávky Na vrchu směrem na Tovačov. Ve fázi
rozpracovanosti je nový územní plán obce.

O

bec Věrovany je poslední obcí na jihu katastru Olomouckého kraje. Počet obyvatel se pohybuje stále kolem 1400,
katastr o výměře 1780 ha v nadmořské výšce 200 m se rozkládá
v povodí řeky Moravy. Okolní zemědělská krajina bez výraznějšího zalesnění určuje ráz obce, kterou protéká Mlýnský náhon.
Zemědělství a mlynářství má v obci dlouholetou tradici. Mlýn
Věrovany je důležitou dominantou současné obce.
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teplení víceúčelové budovy obecního úřadu a mateřské školy.
V roce 2015 byla provedena výměna oken v budově základní
školy a hasičské zbrojnice ve Věrovanech.

Za poslední čtyři roky byly v obci dokončeny tyto investiční akce:

V dubnu 2016 to byla nová komunikace v části obce Závrbek,
parkoviště před obecním úřadem a v září 2017 byla dokončena komunikace nad mlýnem. Dále byla zrekonstruována kaple
v Nenakonicích a v srpnu byla provedena rekonstrukce hřiště
v Nenakonicích, které bylo vybaveno umělým povrchem.

Na konci roku 2014 odpočinková zóna v okolí ČOV a hlavně za-

Díky větším investičním akcím, které byly v uplynulém období

jsou umístěni naši občané. Finanční příspěvky
i věcné dary dostávají nejen starší spoluobčané
v obci, ale i noví občánci a žáci naší školy.
Nezapomněli jsme ani na kulturní, společenský a sportovní život v obci. Podporovali jsme
všechny spolky a zájmové organizace, a to jak
finančně z rozpočtu obce, tak materiálně.
Tak jako v běžném životě, i v životě obce jsou
záležitosti, které se povedly, ale i ty, jejichž vyřešení někoho uspokojí, jiného ne, ale tak už to
chodí. Utrácet peníze na provoz je snadné, ale
vynakládat veřejné finanční prostředky hospodárně a smysluplně je cílem a povinností každého starosty, potažmo zastupitelstva obce,
a o to se i u nás snažíme.
Se závěrem volebního období chci poděkovat
občanům, kteří pracují ve výborech, komisích,
spolcích, a všem dalším, kteří přispívají ke společnému životu v naší obci. Dále poděkování
patří všem těm, kterým není lhostejný vzhled
obce a umí se postarat nejen o svůj pozemek,
ale i o obecní pozemek před svým domem.
Do dalších let přeji všem spoluobčanům, ať se
jim v naší obci žije dobře a bezpečně.
Miroslav Kubíček

Co ale nemáme stále vyřešeno, je kvalita vody
a množství dusičnanů v ní obsažené. V loňském
roce skončila výjimka udělená KHS Olomouc,
a přestože Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty stále pracuje na možnosti
připojení nové studny, její zúřadování je složité
a zdlouhavé.
Po celé období vynakládala obec nemalé finanční prostředky na provoz mateřské
a základní školy, knihovny a dvou sborů dobrovolných hasičů. V rámci sociální činnosti financuje obec z rozpočtu provoz Charity
Věrovany, dále přispívá Domovu pro seniory
jak v Tovačově, tak v dalších zařízeních, kde
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Další důležitou oblastí, které se MAS Hanácké Království věnuje, je doprava, respektive bezpečnost v dopravě. V této oblasti
již MAS vypsala první výzvy, přičemž další budou následovat.
Občané Věrovan, Brodku u Přerova a Krčmaně tak budou již na
podzim tohoto roku kráčet po nově rekonstruovaných chodnících, které nejen zvýší jejich bezpečnost, zvláště bezpečnost
dětí dojíždějících do škol, ale také zjednoduší seniorům a dalším
osobám přístup například k zastávkám autobusů, které budou
splňovat všechny současné požadavky na bezbariérový přístup.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost naše MAS realizuje, v souladu s oblastí tzv. Prorodinných opatření, velký projekt
příměstských táborů. Ve spolupráci se zájmovými spolky, například skauty, hasiči, či rodinnými centry, se uskuteční zejména
v období letních prázdnin v průběh let 2018–2020 celkem 47
příměstských táborů v obcích Brodek u Přerova, Grygov, Kožušany–Tážaly, Velký Týnec a Dub nad Moravou. Hlavním smyslem
tohoto projektu je pomoci rodičům ve skloubení pracovního
a rodinného života v období letních prázdnin.

MAS HANÁCKÉ KRÁLOVSTVÍ
Rozloha území: 15 251 ha
Počet obyvatel: 17 394
Počet členů: 53 členů
www.hanacke-kralovstvi.cz

M

ístní akční skupina (MAS) Hanácké Království je nezisková
organizace, která působí mezi Olomoucí a Přerovem na
území 18 obcí, které jsou součástí mikroregionů Království a Dolek. Svůj název získala dle lesu Království, který leží v jejím středu. MAS Hanácké Království sdružuje obce, drobné podnikatele
a neziskové organizace (tělovýchovné jednoty, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly či kulturní spolky). Hlavním posláním MAS je přispívat k všestrannému rozvoji daného území,
a tak zvyšovat atraktivitu a kvalitu života na hanáckém venkově.
Činnost MAS Hanácké Království spočívá, mimo jiné, ve zprostředkování grantů a dotací organizacím, podnikatelům, zemědělcům a obcím v regionu, a to z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky nebo Olomouckého kraje. MAS
vypisuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, administrativu a podílí se na výběru
a hodnocení žádostí o finanční podporu předložených projektů.
Historie MAS se začala psát v roce 2004, toho času pod názvem
Občané pro rozvoj venkova, a započala své první aktivity, a to
i přesto, že nebyla plně podpořena z finančních prostředků Evropské unie. Ke znovuobnovení činnosti dochází po roce 2012,
symbolicky došlo ke změně názvu, kterým se MAS pyšní dosud
a který byl inspirován dominantou lesu Království, který leží
v jejím geografickém středu. Od roku 2014 MAS Hanácké Království plně realizuje svou strategii a veškeré aktivity věnuje rozvoji
a zvyšování kvality života na venkově. V současnosti má MAS
již 53 členů, sdružuje celkem 17 obcí, 11 drobných podnikatelů
a 25 neziskových organizací (spolků). Díky činnosti MAS Hanácké Království je pro náš venkov připraveno 40 mil. Kč, které
budou v průběhu let 2014–2020 investovány prostřednictvím
dotací na projekty.
Jaké projekty MAS financuje?
Kupříkladu se jedná o Program rozvoje venkova, který je určen
drobným podnikatelům v zemědělství i dalších oblastech podnikání. V této oblasti již byli podpořeni první žadatelé, a my, stej-
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MAS podporuje tradiční akce v obcích
Každoročně MAS Hanácké Království v regionu podporuje konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, které naše
obce a spolky pořádají. Pro každý kalendářní rok vyčlenila MAS
Hanácké Království k tomuto účelu částku 100 000 Kč. Jsme nesmírně rádi, že můžeme v letošním roce každému z 20 přihláše-

ných pořadatelů pomoci částkou 5 000 Kč a přispět tak k finančnímu zajištění akcí na venkově. O jaké akce se jedná? Kupříkladu
o Traktor Cup v Krčmani, akci Čmelda jede na dovolenou ve Velkém Týnci či Masopustní veselici v Suchonicích. Na všech těchto
akcích dostanete informaci o činnosti MAS.
MAS Hanácké Království pomáhá školám a školkám
Další oblastí, které se pracovníci místní akční skupiny věnují,
je školství. Naše MAS je zapojena do Místních akčních plánů
ve vzdělávání a tzv. Šablon. Prostřednictvím těchto programů
se financuje celá řada aktivit určených pro mateřské a základní
školy v našem regionu. Jedná se například o vzdělávání učitelů
či organizování nejrůznějších akcí pro děti, které pomáhají při
zlepšování dovedností v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, technické výchově či budování povědomí o historii
a tradicích našeho regionu. Pomoc je také směřována k materiálnímu vybavení škol nejrůznějšími moderními pomůckami či
technikou a také k lidským zdrojům, tedy kupříkladu financování asistentů pedagogů či chův v mateřských školách.

ně jako oni, máme radost, že jim kupříkladu nově pořízené stroje ulehčí a zefektivní jejich práci v rostlinné či živočišné výrobě.
V případě podnikatelů se již v prvním kole podařilo, dík dotaci
přes naši MAS, vytvořit nové pracovní místo v jednom z podniků
působících v Císařově.
Další finanční prostředky, které jsou přes MAS poskytovány, jsou
určeny například na modernizaci či rekonstrukce škol v našich
obcích. Jedná se o prostředky z programu IROP. I v této oblasti
má MAS za sebou první úspěch. Na nově rekonstruované učebny fyziky a chemie se mohou těšit žáci a učitelé v Základní škole
Milady Petřkové ve Velkém Týnci.

Učebnice vlastivědy, prvouky a Příběhy našich kronik

Tradiční Traktor Cup v Krčmani konaný s podporou
MAS Hanácké Království

Poznáváme náš mikroregion
Velkou oblibu získaly ilustrované učebnice pro školy: Zábavná
prvouka a Zábavná vlastivěda, které dětem přibližují historii, pamětihodnosti a přírodu 17 obcí území MAS. Podobným projek33

tem, ale pro dospělé, je kniha s názvem Příběhy našich kronik.
Cílem bylo zpřístupnit lokální historii a tradice na pozadí zajímavých událostí zachycených v obecních kronikách.
Mezinárodní spolupráce (LAGs FOR EU)
MAS Hanácké Království byla součástí mezinárodního projektu,
do něhož byly zapojeny místní akční skupiny z devíti evropských zemí. Cílem projektu byla výměna zkušeností při realizaci rozvojových záměrů. Zástupci naší MAS se tak mohli setkat
s řadou zajímavých projektů ze zahraničí, které jsou inspirací
pro chystané projekty naší MAS v nadcházejícím období. Místní akční skupiny působí téměř ve všech zemích Evropské unie
a jsou klíčovým prvkem politiky rozvoje venkova. Ukazuje se, že
vzájemná spolupráce obcí, místních podnikatelů, zemědělců a
neziskových organizací (spolků) je velmi efektivním nástrojem
při rozvoji venkova, a to právě proto, že nikdo nezná potřeby svého regionu lépe než ten, kdo zde skutečně žije, pracuje
a vychovává děti.

Bližší informace o činnosti MAS Hanácké Království naleznete na
www.hanacke-království.cz. Kontaktovat nás můžete na emailu info@hanacke-kralovstvi.cz nebo navštívit naši kancelář na
obecním úřadě v Grygově.
Pavel Horák
Michal Kuděla
Citov 2016

Grygov 2016

Citov 2018

Setkání zástupců devíti evropských MAS v rámci
projektu LAGs for EU

Čelechovice 2018

Zástupci obcí mikroregionu Království

Grygov 2016

Brodek u Přerova 2018
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Velký Týnec 2016

Grygov 2017
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Vánoční koncert 2015

Království hraje, zpívá a tančí - Majetín 2018

Království hraje, zpívá a tančí - Věrovany 2015

Výstava domácího zvířectva 2017

Královstvím na kole 2018 soutěž Král mikroregionu

Království hraje, zpívá a tančí Brodek u Přerova 2016

Atletická olympiády pro žáky
základních škol I. st. 2015

Expedice za poznáním 2014

Hanácké kvitek

Královský triatlon 2017

Expedice za poznáním 2016

Vánoční koncert 2014

Království hraje, zpívá a tančí - Majetín 2018

Království objektivem občanů Království 2014
Oslava 15 let mikroregionu
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Sportovní den - Velký Týnec 2017

Plavecká olympiáda 2017

Vánoční koncert 2016

Traktor cup 2018

Královstvím na kole 2018
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Expedice za poznáním 2015

Královstvím na kole 2016
Království objektivem občanů Království 2015

Královský triatlon 2016

Galerie na zámku v Citově 2018

Královstvím na kole 2015

Královský triatlon 2014

Atletická olympiáda
pro žáky ZŠ I. st. 2016

Sportovní den - Dub nad Moravou 2016
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Královské zimní hry 2017

Královský triatlon 2015

Království hraje, zpívá
a tančí - Blatec 2017

Království objektivem občanů Království 2016

Traktor cup 2018

Plavecká olympiáda 2018

Království objektivem občanů Království 2017

Expedice za poznáním 2017

Galerie na zámku v Citově 2017
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Blatec

Brodek u Přerova

Čelechovice

Císařov

Citov

Dub nad Moravou

Grygov

Charváty

Kožušany–Tážaly

Krčmaň

Majetín

Suchonice

Velký Týnec

Věrovany

V roce 2018 - Zpracoval: Machovský s.r.o., www.machovsky.cz
Texty, fotografie: Archiv obcí mikroregionu Království

