KRÁLOVSKÉ
NOVINY
Vážení a milí spoluobčané, organizátoři a účastníci
akcí mikroregionu, kolegové, sponzoři, Vy všichni,
kteří teď v ruce držíte výtisk těchto zbrusu nových
novin!
U příležitosti 20. výročí založení Sdružení obcí mikroregionu Království jsme pro Vás připravili shrnutí
toho nejzajímavějšího, co náš krásný region nabízí.
Rozhodli jste se strávit následující chvíle čtením o mikroregionu Království, a toho si vážím. Společně si
připomeneme, jaké jsou naše cíle, co se nám podařilo
a co náš mikroregion svým občanům nabízí.
Podle zakladatelské smlouvy s datem 24. března 1999
stály u zrodu Sdružení obcí mikroregionu Království
tyto obce: Blatec, Brodek u Přerova, Citov, Čelechovice, Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, Kožušany–Tážaly, Krčmaň, Majetín, Suchonice, Velký Týnec
a Věrovany. Původně zájmové sdružení právnických
osob bylo v roce 2001 transformováno na dobrovolný svazek obcí právnických osob. V roce 2002 byla
do sdružení přijata obec Hrdibořice (a v roce 2013
členství ukončila), v roce 2003 obec Císařov. Prvním
předsedou mikroregionu byl Otakar Hlaváč z obce
Grygov. V roce 2006 funkci předsedy převzal Petr
Hanuška z obce Velký Týnec a od roku 2010 stojí
v čele mikroregionu Miroslava Zavadilová z obce
Majetín. Účetnictví celých 20 let vede Radka Podmolíková z Grygova.
Pojďme se zamyslet, proč jsme si jako místo k životu
vybrali právě některou z obcí mikroregionu Království, proč právě zde vychováváme své děti a trávíme
zde volný čas. Proč stejně jako více než polovina
obyvatel ČR žijeme ve městech a obcích do 10 000
obyvatel, přestože většina z nás musí dojíždět do měst
kvůli práci, lékařské péči, vzdělání, kultuře, nákupům a dalším službám? Odpověď je jasná – žít zde
chceme, protože se nám na venkově krásně žije. Jsme
obklopeni přírodou, v našem případě krásným lesem
Království. Cítíme se bezpečně, máme kolem sebe
plno přátel, věnujeme se zde svým koníčkům, máme
svůj klid, ale i možnost být aktivní, ve volném čase se
můžeme realizovat libovolným způsobem.
Pro milovníky sportovních, kulturních a společenských akcí toho nabízejí jednotlivé obce mikroregionu Království opravdu mnoho pro všechny věkové
kategorie – od obecních plesů, akcí pro seniory, stavění a kácení máje až po dětské karnevaly pro ty nejmladší. Můžete si zasportovat, zasoutěžit, zúčastnit
se různých kurzů, výletů či přednášek. Více o těchto
možnostech se dočtete v článcích starostů jednotlivých obcí. Samozřejmě jsou tyto aktivity organizovány především pro obyvatele těchto obcí.
Naproti tomu jedním z cílů mikroregionu Království

je přitáhnout na akce nejen místní občany, ale i návštěvníky z okolí. Chceme stmelovat, máme zájem
o spolupráci mezi sousedními obcemi ve všech oblastech. Máme zájem o zapojení občanů všech věkových
skupin. Chceme, aby i občané mikroregionu spolupracovali, aby si pomáhali navzájem, aby se setkávali na
soutěžích, přehlídkách a výletech.
Mikroregion Království pro Vás proto každoročně
chystá velkou řadu akcí, např. přehlídku souborů, tanečníků, divadelníků a hudebníků Království hraje,
zpívá a tančí. Pro děti je to soutěž v kreslení Galerie
na zámku v Citově. Pro sportovce mikroregion připravuje Královské zimní hry u rybníka v Majetíně a akci
Královstvím na kole, při které cyklisté sbírají kontrolní razítka na trase přes les Království a přilehlé obce.
Děti se mohou zúčastnit i sportovní olympiády pro
žáky ZŠ. Pro všestranné sportovce nabízíme tradiční
Královský triatlon v Majetíně. V roce 2019 to bude již
12. ročník této oblíbené akce. Milovníci fotografování
mohou krásu našeho regionu zachytit na svých fotografiích a zúčastnit se soutěže Království objektivem
občanů Království. Pro chovatele domácího zvířectva
je zde krajská výstava domácího zvířectva v obci Kožušany–Tážaly. Pokud chcete vidět netradiční soutěž
v jízdě malotraktorů, navštivte Traktor cup v Krčmani.
My, zástupci obcí v mikroregionu Království, se snažíme zlepšovat kvalitu života nás všech. Tohoto cíle
dosahujeme také díky příspěvkům z dotací krajských,
národních i evropských. Na žádostech o tyto dotace
a na přípravě a realizaci projektů spolupracujeme, a to
především na jednáních valné hromady a rady mikroregionu. Díky dotacím jsme do roku 2018 pro naše
obce získali téměř 24 mil. Kč.
Z větších společných projektů připomeňme „Protipovodňová opatření napojená na IZS“ z roku 2011
a „Domácí kompostování v obcích mikroregionu Království“ z roku 2013. Za spolufinancování Evropské
unie v letošním roce realizujeme projekt „Vytvoření
strategických dokumentů pro Sdružení obcí mikroregionu Království“, s celkovými náklady přibližně 5 mil. Kč a 5% spoluúčastí zapojených obcí. Na
projekt „Za poznáním a vzděláním v roce 2019“ jsme
získali dotaci ve výši 300 000 Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Další příspěvky jsme obdrželi od
Olomouckého kraje, který podpořil pořádání našich
kulturních akcí částkou ve výši 35 000 Kč, a od senátora Lumíra Kantora, který věnoval částku 25 000 Kč.
Očekáváme výsledek žádosti o dotaci na další společný projekt „Nakládání s odpady v mikroregionu
Království a obci Rokytnice“ týkající se pořízení sběrných nádob na tříděný odpad, bioodpad a štěpkovače.

Naše tradice udržujeme a pečujeme o památky a přírodu kolem nás.
Co se týká tradic, je jich opravdu
mnoho. Připomenu např. veselý masopustní průvod s voděním
medvěda, Velikonoce, stavění
a kácení májky, Advent, Mikuláše
a Vánoce. Všechny tyto tradice milují především děti, ale užíváme si
je i my, dospělí. Každá obec slaví
také své hodové slavnosti.
Rádi se vracíme na svá oblíbená místa, kocháme se jejich krásou, ukazujeme je svým přátelům
a chceme, aby to tak měly i naše
děti. Poutníky z dalekého okolí láká
proslulý poutní chrám Panny Marie
v Dubu nad Moravou. O vánočních
svátcích zde každoročně pořádáme
Vánoční koncert s nádhernou sváteční atmosférou. Citovský zámek
s přilehlým parkem a muzejní expozicí je atraktivním místem k návštěvě či relaxaci a oblíbeným místem pro romantické svatby. Velký
Týnec se může pochlubit krásným
zámkem s parkem a památníkem
na Hradisku. V hájku Olší u Majetína si při procházce můžete odpočinout na lavičce u malebné kapličky Panny Marie a napít se vody
z údajně léčivého pramene. Zvonkohra v Brodku u Přerova Vás
potěší příjemnou melodií. Mnoho
dalších zajímavých míst na Vás
čeká i v ostatních obcích a jejich
okolí a dočtete se o nich v článcích
jednotlivých starostů.
Pokud rádi trávíte volný čas v přírodě, lužní les Království je nádherným a klidným místem, ideálním k procházkám s rodinou,
projížďkám na kole nebo sběru medvědího česneku.
Můžeme zde obdivovat více než 500 let starý strom
Král Dub. Milovníci přírody by měli určitě navštívit
i přírodní rezervace U Strejčkova lomu, U bílých hlín
a Cigánské zmoly u Krčmaně, kde roste vzácný koniklec velkokvětý. Obdivovat mohou i tzv. Rasovnu
na území obce Charváty–Čertoryje, území Tůní v katastru obce Císařov, slepé rameno řeky Moravy u Věrovan, les Chlum mezi Krčmaní a Velkým Týncem
a další krásná místa kolem nás.
Kam za sportem? Pokud si chcete zasportovat, můžete
kromě výše zmíněných sportovních soutěží a aktivit
individuálně využít také sportovní areály, víceúčelová sportoviště a dětská hřiště našeho mikroregionu. K procházkám s turistickými nebo trekingovými
holemi můžete zvolit naučné stezky, pokud se chcete projet na kole, čeká na Vás široká síť cyklostezek
a cyklotras. Dominantou je areál ozdravného centra
v Majetíně. Na tomto místě najdete koupaliště, sportoviště a saunu. V létě si zde můžete zaplavat, zahrát
si plážový volejbal, stolní tenis, nohejbal nebo si zacvičit na posilovacích strojích. V zimě je k odpočinku
i ke zdraví k dispozici místní sauna, do které si chodí
návštěvníci nejen zvyšovat imunitu, ale také si popovídat a setkat se s přáteli.
Na která krásná místa či zajímavé akce se vydáte, záleží samozřejmě jen na Vás, Vašich koníčcích a preferencích. Výběr máte opravdu široký!
O krásách, historii i životě našeho mikroregionu Vás
samozřejmě chceme informovat, a proto každoročně vydáváme stolní kalendáře a rozdáváme je Vám,
občanům. Vznikly také další propagační materiály
– např. pohlednice, bulletiny či letáčky. V roce 2015
jsme vydali knihu s názvem „Hanácké Království“
a o tři roky později Bulletin 2018 o mikroregionu
Království.

Král Dub v lese Království
Aktivit našeho sdružení je opravdu mnoho. Přesto
víme, že je vždy co zlepšovat. Jsme rádi za jakékoliv
podněty a návrhy od Vás, občanů. Nápady si mezi sebou vyměňujeme i my, starostové, zaměstnanci obcí
a členové obecních zastupitelstev. A díky Expedicím
za poznáním můžeme sbírat nové zkušenosti, například s realizací různých zajímavých projektů, i během
exkurzí do jiných mikroregionů a MAS v naší republice. Spolupracujeme samozřejmě také v rámci MAS
Hanácké Království a mikroregionu Dolek, snažíme
se společně zvyšovat atraktivitu a kvalitu života na
hanáckém venkově.
Prvních dvacet let existence a činnosti Sdružení obcí
mikroregionu Království bylo velmi přínosných. Je za
námi spousta společné práce a všechny aktivity, které
jsme realizovali, splnily svůj účel – přispěly k obohacení společenského života občanů, k rozvoji našich
obcí a přinesly nám nové možnosti, zkušenosti, dovednosti a v neposlední řadě i příjemně strávený volný
čas. Našemu sdružení přeji i do budoucna hodně síly,
energie, kreativity a především spokojené občany!
Miroslava Zavadilová
předsedkyně Sdružení obcí mikroregionu Království
a starostka obce Majetín
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POZVÁNKY NA NÁVŠTĚVY OBCÍ
BLATEC

Blatec leží asi 9 kilometrů
jižně od města Olomouc
v mírně zvlněné krajině.
Katastrem obce protéká významný vodní tok Morava.
Samotná obec má rozlohu
661 hektarů a patří do kategorie středně velkých obcí.
Jejími nejbližšími sousedy jsou na severozápadě
Bystročice, na severu Tážaly, na východě Grygov,
na jihu Charváty a na jihozápadě Dubany, patřící
již k okresu Prostějov.
Název obce je nepochybně odvozen od bláta, kterého zde bylo zejména v dávných dobách vzhledem k poloze mezi dvěma řekami docela dost.
Náves je typu okrouhlice. Podle řídícího učitele
Jarolíma Šavrdy byl Blatec ještě v roce 1944 „úpl-

BRODek U PŘeROvA

Sám název obce napovídá
o její poloze na místě přechodu přes vodu. Odtud
dostala také tato středomoravská víska své jméno. Brodeckým katastrem, který se
nachází ve Středomoravské
úrodné nivě, protékají přítoky řeky Moravy Olešnice a Morávka.
První písemnou zmínkou o Brodku je písemná
zpráva z roku 1086, ve které se připomíná brod
přes řeku Olešnici, přes kterou vedla starodávná
obchodní cesta spojující Olomouc a Přerov. V této
listině bylo mj. uvedeno, že místní obyvatelé se
musí podílet na zemské robotě a pracovat při
opevnění hradu a města Přerova. Brodek u Přerova spolu s Citovem byl od roku 1290 majetkem
olomouckého kláštera dominikánek sv. Kateřiny
až do jeho zrušení Josefem II. v roce 1798. Roku
1827 koupili Brodek a Citov od náboženského
fondu bratři Jan a František Pauspertlové z Drachenthalu a Brodek byl přifařen až do roku 1914
do Citova. Obrovský vliv na rozvoj řemesel a průmyslu v Brodku, který od roku 1908 má charakter
městečka, bylo zřízení železnice na konci 1. pol.
19. století. Tehdy čítal Brodek 1200 obyvatel, kteří pracovali v rolnickém akciovém cukrovaru, Hanácké sladovně, chemické továrně na impregnaci
dřeva, rolnické družstevní mlékárně, cihelně, továrně na zužitkování kostí, vápence a kyslíkárně.
V roce 1920 bylo v Brodku 63 živností.
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ně uzavřen až na dva východy v severní části dědiny, jediné to spoje s okolním světem. Tyto brány
jsou přesně proti sobě, jedna na východ, druhá na
západ; také snad něco napovídají o prastarých, nejistých dobách. Za východní branou vznikla nová
část vesnice, nazvaná Zabrání. Je to dvojitá řada
domků dříve deputátnických, teď malorolnických
a dělnických. V uzavřené dědině jsou sedláci. Blatec se může rozšiřovat pouze za branami, vlastně
jen za východní, neboť západní branou tlačí se vítězně pole až do dědiny. Za západními humny není
stavebních míst.“
Dnes by už starý Blatec nikdo nepoznal. Proluky v obci obsadily nové stavby rodinných domů
a nová výstavba pokračuje na pozemcích ve východní části a na Kocandě. Velkých proměn doznala místní infrastruktura. V současné době se
pracuje na výstavbě poslední z jejích částí – na
kanalizaci s ČOV. Poté
bude pozornost zaměřena na úpravu a obnovu
místních
komunikací.
Péče je věnována i volnočasovým aktivitám,
a to postupným vybavováním dětských hřišť,
prostor pro sportování
i obnově zeleně v oddychových zónách.
Od roku 1912 existuje
v Blatci sbor dobrovolných hasičů a o rok
později obohatila spolkový život v obci i TJ
Sokol. Oba spolky se
spolu s aktivitami základní a mateřské školy
významným způsobem
podílejí na společenském a kulturním životě
v obci. Někdejší úspěšný divadelní ochotnický
spolek bohužel zanikl.
Blatec si dlouho zachovával statut samostatné
obce. V červnu 1980 byl
však integrován do obce
Kožušany, jejíž částí se
tak staly i původně samostatné obce Tážaly
a Blatec. V Blatci zůstal
Kaple sv. Markéty občanský výbor, jehož

Letecký pohled na obec Brodek u Přerova
Podíváme-li se na dnešní Brodek u Přerova z ptačí
perspektivy, tak ve středu návsi stojí místní kostel
Narození sv. Jana Křtitele. Hlavní železniční průtah dělí pomyslně obec na část obytnou a průmyslovou. K Brodku u Přerova přísluší i místní část
Luková, která se rozkládá na vyvýšeném místě
východně od Brodku. V současnosti má Brodek
u Přerova, který byl dříve spádovou obcí, velkou výhodu v dopravním napojení na Olomouc
a Přerov. Občanská vybavenost a dostupnost
služeb činí městys atraktivním místem pro život.
Co v městyse najdete: mateřskou školu, základní
školu, lidovou školu umění, knihovnu, sokolovnu,
kino, poštu, lékaře a lékárnu, zubní ordinaci. Práci
pro místní nabízí sladovna, zvonařská dílna a celá
řada obchodních a řemeslných živností od prodejen potravin, hostinců, cukrárny až po zednictví či
zámečnictví. Jsme na Hané, a proto je třeba nezapomenout na zemědělný lid, který pečuje o krajinu
a naši obživu. Máme u nás jak soukromě hospodařící farmáře, tak středisko zemědělského družstva
s vlastními jatkami. V místní části Luková působí
stavebniny s obchodní firmou a zámečnictvím.
Občané žijící v Brodku mají svoje spolky, ve
kterých je utvářena občanská pospolitost. Výčet
začnu od hasičů, divadelního souboru J. K. Tyla,
Junáku, klubu seniorů, Medvědářské společnosti,
chovatelů, rybářů, sokolů, mažoretek a fotbalového klubu a mužstva minikopané, kteří nás vzorně
reprezentují.
Roman Zbožínek, starosta

členové zastupovali obec při jednáních střediskové
obce. Malá část administrativy týkající se zejména
sociálních záležitostí zůstala v Blatci. Předsedou
blateckého občanského výboru byl zvolen Ing.
Vojtěch Slepánek, který tuto funkci zastával až do
opětovného osamostatnění obce a významně se v té
době zasloužil o rozvoj Blatce. Vlastní samostatnost získala obec opět v roce 1990.
Historických památek se v Blatci moc nenachází.
Na návrší u silnice do Grygova stojí restaurovaná
barokní socha sv. Linharta, která nese letopočet
1771. Sousoší Ukřižování z roku 1864 je umístěné na návsi a je dílem olomouckého sochaře Ernsta
Melnitzkého. Kaple naproti sousoší z roku 1804 je
zasvěcena sv. Markétě a v minulosti sloužila jen
jako zvonice, později dokonce jako obecní šatlava
a skladiště. Své úplné obnovy se dočkala až v roce
1920 za přičinění charvátského faráře Břetislava
Vejborného. Za zmínku ještě stojí opravený původní železniční viadukt při vjezdu na Kocandu
a Obecní dům na návsi z roku 1874 s tehdy největším sálem v okolí.
Snahou blateckých občanů je zachování koloritu
obce při jejím začleňování do regionálních struk-

Blatecké oslavy

cÍSAŘOv

Vážený čtenáři, dovol,
abych ti představil obec
Císařov, která byla založena za vlády císaře Josefa
II. roku 1785 a patří mezi
mladé obce okres Přerov.
Katastr obce tvoří 300 ha,
v obci žije 297 obyvatel.
Mezi významné mezníky v historii samostatnosti
obce patřil rok 1976, kdy na základě pokynů ONV
Přerov došlo ke sloučení MNV Císařov a MNV
Brodek u Přerovana. Od této doby byla obec řízena MNV Brodek u Přerova a občanským výborem obce Císařov. Pod vlivem událostí roku 1989
a 1990 rozhodl stát o nové správě měst a obcí. Dne
24. a 25. listopadu 1990 proběhly komunální volby do samospráv měst a obcí. Na základě výsledků
voleb se obec Císařov opětovně osamostatnila.
Dnešní podoba obce je výsledkem historického
vývoje. Naleznete zde dvě kulturní památky. První
je statek č. p. 45. Jde o přízemní obytné stavení
s krytým průjezdem a výměnkem, fasáda návsi je
zdobena původním maltovým štukem, jde o lidovou stavbu z konce 18. století. Druhou památkou
je socha sv. Anny Samétřetí na návsi před č. p. 6.
Jde o monumentální sochařské dílo z období pozdního baroka datované rokem 1795. Další památky
místního významu, které dotvářejí kolorit obce.

tur. Vítány a podporovány jsou všechny aktivity
navazující na tradice a spolkovou činnost. Věříme,
že s pomocí a chutí přičinlivých lidí bude Blatec
dobrým místem pro klidný a spokojený život našich občanů.
Mojmír Dostál, starosta

Stavění máje

Křest lípy při příležitosti 100 let republiky
Jde o tyto objekty: kaple sv. Josefa, sv. Jáchyma
a sv. Anny na návsi, socha sv. P. Marie Lurdské
u č. p. 30, kamenný kříž z r. 1910 u cesty na Citov, kamenný kříž z r. 1946 u cesty do Rokytnice,
památník obětem 1. světové války na návsi před
č. p. 61, pomník A. K. Věděněva z 2. světové války před č. p. 83, památník osvobození Císařova
8. května 1945 Rudou armádou vlevo u silnice
k Rokytnici.
Naše obec není jen historie, ale také žhavá současnost. Občané se těší z následující vybavenosti, bez
které se dnešní život neobejde. V obci je vybudován vodovod, plyn, dešťová kanalizace a oddílná
kanalizace. Byl vypracován a schválen územní
plán, který umožňuje rozvoj obce na následující
období. Pro kulturní a sportovní vyžití slouží kulturní dům. U obecního úřadu bylo vybudováno
dětské hřiště a zázemí pro pořádání venkovních
kulturních a společenských akcí. Rádi bychom
opravili budovu bývalé školy a školky na sociální
bydlení.
Žít na venkově znamená činorodě naplnit svůj volný čas, proto se obec spolu s hasiči a fotbalisty aktivně podílí na pořádání společenských, kulturních
a sportovních akcí. Jsme obec vstřícná potřebám
i vyžití všech generací. Žijeme nejen minulostí,
současností, ale i budoucími vizemi.
věra Pumprlová, starostka

Kaple sv. Josefa s růžičkovou alejí

Socha sv. Anny Samétřetí

Dětské hřiště

Budova obecního úřadu

cITOv

Vážený čtenáři, přátelé
malých obcí, přejíždíme-li
prstem po mapě a hledáme
názvy řek Morava – Bečva
a města Přerov – Olomouc,
tak někde uprostřed musí
oko padnout i na malou vesničku nesoucí název Citov.
Naše obec o rozloze katastru 378 ha 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 vystupuje
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 60000 zl. empírový zámek. Stavbu provedl
stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce

Kostel sv. Jiří
1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908
rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku
1945. Dnes je zámek využíván pro potřeby obce.
V přízemí zámku jsou kanceláře obecního úřadu,
obecní knihovna a mateřská škola. První patro zámecké budovy nás provede obřadní síní a muzejní
expozicí. Další místnosti slouží jako depozitář pro
potřeby obecního úřadu. 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
zbudovati 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. Vodní mlýn je nemovitou kulturní památkou a patří k nejstarším svého

DUB NAD MORAvOU

Zavítá-li návštěvník do širokého Hornomoravského úvalu a jeho hanáckých úrodných
rovin, nemůže si nevšimnout
již zdaleka dominantně čnící
barokní stavby poutního kostela Panny Marie v Dubě nad
Moravou. Ta jako maják již
skoro 300 let přitahuje pout-

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.
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 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, fit stezku, 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 životního prostředí obdržela v krajském
kole soutěže „Vesnice roku Olomouckého kraje
2012“ zelenou stuhu.

ČeLecHOvIce

Vážení čtenáři, rád bych
vám představil obec Čelechovice, která se nachází
v nejzápadnější části mírně
zvlněných Oderských vrchů
zvedajících se z roviny Středomoravské nivy, na půli
cesty mezi městy Přerov a Olomouc. První písemná zmínka o Čelechovicích pochází z roku 1234
a je svědectvím o tom, že v té době patřily církevní
vrchnosti – olomoucké kapitule. Důležitým datem
v novodobých dějinách obce je rok 1990, kdy proběhly komunální volby a Čelechovice jsou opět
samostatnou obcí. Katastr obce se rozkládá na 217
hektarech a v současnosti v obci žije 125 obyvatel.
Historicky nejvýznamnější památkou v obci je

Zámek Citov
Samozřejmě, že se při realizaci těchto náročných
projektů nezapomíná na kulturní, sportovní a společenský život v obci. K těm každoročně pořádaným akcím patří novoroční ohňostroj, tříkrálová
sbírka, šachový tříkrálový turnaj, plesy pořádané

Dětský den
různými spolky, dětské maškarní radovánky, masopustní vodění medvěda s pochováváním basy,
galerie na zámku, slivkošt, májkování a vynášení
smrtky, brkačování a velikonoční pomlázka, hodové slavnosti, stavění a kácení máje, odemykání Morávky, májové oslavy s táborákem, dětský
pohádkový les, stužkování prvňáčků, podzimní
výstava ovoce, zeleniny a květin, svatováclavský
noční pochod, lampionový průvod, svatomartinský
průvod, vítání občánků, setkání zastupitelstva se
seniory, adventní výstava, adventní koncert, zpívání pod vánočním stromem a vánoční koncert.
Většina uvedených akcí bývá veřejně přístupná
a vítáni jsou i návštěvníci z okolí. Co, kdy se děje,
událo či jiné zajímavosti najdete na našich webových stránkách www.obeccitov.cz, a také v obecním zpravodaji. Přijďte se někdy projít naší vesnicí
a posuďte sami, jak se tu v současné době žije 543
občanům.

Stavění hodové májky

Jaromír Otáhal, starosta

tém zlomu v údolní nivě řeky Moravy, která byla
již od pravěku velmi intenzivně osídlena. První písemná zmínka o osadě Dubu je v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.
Historickým mezníkem pro další vývoj obce byl
počátek mariánských poutí a výstavby poutního
chrámu v 1. polovině 18. století. V důsledku velkého přílivu poutníků vzrostl i význam Dubu jako
regionálního centra. V roce 1848 byl Dub povýšen
z vesnice na městečko. Významnou změnou, která
ovlivnila další vývoj městečka, byla
správní integrace v roce 1976, kdy
byly k Dubu připojeny dříve samostatné obce Tučapy a Bolelouc.
Nádheře chrámu směle konkurují
sousoší sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jose¬fa, nepřehlédneme ani sochu T. G. Masaryka
z roku 1936, nebo kapličku sv. Markéty, místními důvěrně nazývanou
Margitka.
Dub nad Moravou je v současné
době moderním sídlem s odpovídající občanskou vybaveností. Místní obyvatelé, jichž zde žije okolo
1600, se díky aktivitám několika
spolků pravidelně scházejí. Společenským akcím slouží nejen kulturně-společenské centrum v nově
zrekonstruované víceúčelové budově úřadu městyse, ale také areál
„Výletiště u splavu“, který najdeme
přímo u Bolelouckého jezu. Okolní rovinatá krajina je jako stvořená
k dlouhým výletům na kole a poSousoší sv. Jana Nepomuckého

Letecký pohled na obec Čelechovice

Kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Vendelína
kaple s malou věžičkou, která byla dokončena
v roce 1825 a posvěcena ke cti sv. Antonína Paduánského a sv. Vendelína, opata. Od roku 1993
prošla kaple kompletní rekonstrukcí, která byla
dokončena v roce 2000. Bohužel v roce 2004 zasáhla obec větrná smršť a vyvrátila dvě staré lípy,
které byly u kaple vysazeny pravděpodobně v roce
1875. Stromy zcela zdemolovaly střechu a průčelí
kaple. Za finančního přispění mnoha dobrodinců
obec Čelechovice znovu provedla její opravu.
Mezi další památky patří kamenný kříž před kaplí,
datován nápisem „Nákladem Františka a Františky Sládeček 1861 z čís. 9“, a kamenný kříž nad
obcí z roku 1751. Na návsi se pak nachází pomník
padlému vojínu Rudé armády z roku 1945.
Naše obec nežije jen dědictvím našich předků,
které chceme uchovat pro další generace, ale snažíme se dále zvelebovat naši obec tak, aby vyhovovala potřebám našich obyvatel a svým vybavením patřila mezi moderní obce. V poslední době
se podařilo v obci vybudovat vodovod, postavit
sportovní a dětské hřiště a opravit místní kulturní
dům. V blízké době chceme postavit novou oddílnou kanalizaci s ČOV a následně provést opravy
cest, chodníků a revitalizovat celou náves.
Bohatství obce nespočívá pouze v materiálních
hodnotách, a proto se nadále snažíme udržet velikonoční tradice, kdy děvčata chodí s jedličkou
a chlapci s řehtačkami a pomlázkou. Za pomoci
občanů a spolku dobrovolných hasičů pořádáme
kulturní akce pro dospělé i děti a zvelebujeme naši
obec.
Do budoucna bych si přál, aby v naší obci panovaly přátelské vztahy mezi všemi občany, abychom
byli vůči sobě tolerantní, vzájemně si pomáhali,
nepodlehli shonu dnešní doby, udrželi zde vesnického ducha a žili v souladu s přírodou.
Šimoník David, starosta

níky a návštěvníky z blízka i z dáli a tvoří spolu
se Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem trojici
významných poutních míst střední Moravy.
Bez poutního kostela by byl Dub nad Moravou běžnou a ničím nevynikající hanáckou vesnicí. Za to,
že se může pyšnit takto vynikající architektonickou
památkou, vděčí milostnému obrazu Panny Marie
a prozíravým správcům tehdejší farnosti a olomoucké kapituly, v jejímž držení obec tehdy byla.
Městys Dub nad Moravou se rozkládá na terasovi-

Poutní kostel Panny Marie

Boleloucký jez
znávání života v lužních hájcích podél řeky Moravy. A pokud se vydáme se některou z polních cest
západně od Dubu, narazíme na naprostý unikát,
uprostřed širých hanáckých polí zcela nečekaný.
Je to Tučapská skalka, malý ostrůvek jihoevropské
přírody s desítkami vzácných teplomilných rostlin
a živočichů. Klid a mír tohoto místa jen umocňuje
zpěv ptáků a krásný výhled do kraje, jemuž vévodí
proslulý poutní chrám.
Ať už jste poutníky k Dubské Panně Marii, nebo
jen jako turisté projíždíte naším městysem na kole,
například po Moravské stezce, či jste jen náhodnými návštěvníky, vězte, že v Dubu nad Moravou
vám naše krásná Haná ukáže svou přívětivou tvář.
Ivo Čečman, starosta
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GRYGOv

Řekněme si to upřímně, Grygov je krásná, malebná a upravená obec, kde by chtěl žít každý. Leží asi sedm kilometrů
od Olomouce, tím jejich více
než 1500 obyvatel získává výhody života na venkově uprostřed přírody a zároveň s krajským městem za zády.
Na katastru obce se nachází lužní les Království
s více než čtyři sta let starým dubem Králem. Další
přírodní zajímavost, vzácný koniklec velkokvětý,
sice roste na území sousední Krčmaně, ale lidé za
ní dlouhá léta jezdili hlavně vlakem a vystupovali

ve stanici Grygov. Vstupní branou do Grygova je
tedy hlavně železniční stanice s památkově chráněnou výpravní budovou z roku 1901, která byla
nedávno citlivě zrekonstruována.
První zmínka o obci pochází z roku 1306, kdy
král Václav III. daroval městu Olomouc pozemky
v sousedství městských polí zvané Horka a uložil
měšťanům zřídit zde novou vesnici pod německým
jménem Aw (Au, tj. luh, niva). O darované pozemky však záhy vzplál ostrý spor s Unkou z Majetína.
Po urovnání sporu byla vesnice skutečně založena
a v dochovaných písemných pramenech se objevuje pod názvem Kriegaw, což připomíná výše uvedený spor.

v roce 1901 bylo postaveno nové nádraží. Vzdělání dětí zajistila nově postavená škola, která své první žáky
přivítala 1. září 1874. V roce 1900 byl
zřízen hasičský spolek, požární zbrojnice v roce 1923. V roce 1949 začala
výstavba závodu Betra na výrobu železobetonových rour. Později byl přejmenován na PREFA a pod tímto názvem funguje dodnes. Na území obce
se nachází několik památek místního
významu a dvě kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR, sochy sv. Václava a sv.
Kateřiny. Významnými rodáky obce
Nádraží Grygov jsou Mons. Jan Šrámek, zakladatel
ČSL a předseda zatímní českoslovenDovolte mi připomenout několik důležitých milní- ské vlády či Lubomír Pleva, mistr světa ve hře na
ků v rozvoji obce. Díky místním bohatým ložiskům foukací harmoniku.
vápence se v Grygově od nepaměti pálilo vápno. Dnes je Grygov moderní rozvinutou obcí s občanDodnes se zachovala zchátralá budova vápenky ze skou vybaveností, rychlým dopravním spojením
třetí třetiny 19. století s nejlépe zachovanou kruho- do krajského města, se školou, poštou, nádražím
vou pecí v Olomouckém kraji, tu se snaží zachránit i několika hospodami. Řada místních spolků pořámístní spolek Za živou vápenku. Roku 1846 byla dá dostatek společenských akcí, díky nimž je život
postavena kaple na místě bývalé zvonice. K vysvě- v obci příjemnější. Grygov je opravdu hezké místo
cení došlo 17. května 1849. Po rekonstrukci slouží pro život.
stále svému účelu. Stavba železnice, která zajistila
obci spojení s okolím, byla dokončena v roce 1841, Tomáš kubáček, starosta

kOŽUŠANY – TÁŽALY

Letecký snímek obce Grygov

cHARvÁTY

Vyrazíte-li při svých cestách
z Olomouce směrem na jih,
přijedete zhruba po 10 kilometrech do obce Charváty.
Tato obec s 880 obyvateli
a rozlohou 880 ha má 3 místní části – Charváty, Drahlov
a Čertoryje. S nadsázkou tak
můžeme říci, že na každého občana naší obce připadá hektar plochy.
Obec je zasazena do malebné přírodní scenérie hanáckého kraje.
Zdánlivě rovinatý terén v horní
části obce se poměrně náhle svažuje k řece Moravě, která protéká
východní částí katastru obce. Tok
řeky Moravy vytváří pěknou přírodní kulisu s několika lesními remízky. Sepětí obce s řekou je vyobrazeno i na znaku a praporu obce.
Nedaleký lužní les Království i celá
okolní krajina lužních lesů přímo
láká k procházkám či výletům na
kole.
Osídlení se datuje až do pradávného období 5500 let př. n. l. Hmotné
archeologické nálezy zakládající
tuto dataci jsou vystaveny ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Nejstarší písemně doloženou částí jsou Čertoryje, první
písemná zmínka pochází z roku 1234. O mladších
částech – Drahlově a Charvátech – hovoří písemné
prameny z doby mezi lety 1347-1357.

rá jsou datovaná rokem 1694 a jsou památkově
chráněna. Návštěvník však u nás může nalézt také
novodobá díla, jejichž autory jsou místní občané.
V Čertoryjích přebývají dva čerti, na poklidné dění
v charvatském rybníku dohlíží vodník a v Drahlově
můžete minout dřevěný kříž.
Dokonalá vyhlídka do širého okolí se nabízí na
kopci U Kříže, odkud je za dobrého počasí možné dohlédnout až na Praděd. Přestože okolí obce
je významně zemědělsky využívané, i zde najdete
pozoruhodná přírodní zákoutí. Využít lze i služeb

Každý, kdo se vydá z Olomouce jižním směrem, nemůže minout obec, nebo
ve skutečnosti dvě obce,
Kožušany – Tážaly, které
byly sloučené v roce 1960
a leží jako první na hlavní
silniční trase z Olomouce
do Tovačova.
Část obce Tážaly patří vůbec k nejstarším obcím
na Moravě, o kterých jsou vedeny písemné záznamy. V loňském roce jsme společně oslavili již
940 leté výročí Tážal! V průběhu staletí byla obec
pod správou moravského knížete Oty Olomouckého, benediktinského kláštera na Klášterním Hradisku, kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, belgického hraběte Filipa Ludvíka Saint Genois žijícího ve
Vídni a lichtensteinského velkostatku Šternberk.
V obci se nachází několik zajímavých památek
a staveb, které stojí za zhlédnutí. Uprostřed návsi Kožušan vás zaujme svým tvarem ojedinělá
osmiboká barokní kaple sv. Anny vybudovaná
v r. 1750. Tážaly zdobí menší kaplička a na sousoší před kaplí jsou vepsána jména místních padlých vojínů z 1. světové války. Na kopci nad obcí
Tážaly je umístěna socha sv. Norberta dovezená
z Klášterního Hradiska.

Lampionový průvod
stravování a pohostinství, popřípadě stanového
přenocování, ubytování v soukromí či vyžití v rekreačních vodních sportech.
Od roku 1999 je naše obec (jako jedna ze čtrnácti)
součástí mikroregionu „Království“, a není se co
divit – v kraji lesů, vod a strání žijeme si vpravdě
královsky.

Barokní kaple sv. Anny
Snahou vedení obce je utvářet prostředí pro důstojný a plnohodnotný život zdejších občanů
a vytvářet podmínky pro aktivní činnost zdejších
spolků i jednotlivců. Naše obec je zřizovatelem
jedné příspěvkové organizace, a to Základní a mateřské školy Kožušany – Tážaly. Zdejší rozvinutá
spolková činnost je základem kulturního a společenského dění v obci a vychází z tradic a kořenů,
z kterých čerpá, ke kterým se vrací, které objevuje
a kterými se inspiruje.
Od roku 1880 slouží až doposud místním žákům
budova základní školy, na jejíž čelní zdi je umís-

Kostel sv. Jana Křtitele
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MAJETÍN

Obec Majetín má svým občanům i návštěvníkům co
nabídnout – památky místního významu, zajímavá místa
určená ke sportu i odpočinku
a řadu společenských, kulturních a sportovních akcí.
Dominantou obce je farní
kostel z roku 1863 zasvěcený
sv. Cyrilu a Metoději. Pokud máte rádi procházky
přírodou, navštivte poutní kapličku v nedalekém
hájku Olší, pod kterou vyvěrá pramen vody s údajně léčivými účinky. Novodobější památkou je kašna v parčíku na návsi. Zajímavých míst je určitě
mnohem více, stačí se rozhlédnout nebo sledovat
informační panely v obci.

u č. p. 85 a Litinový kříž u rybníka (1873), kde
jsou též Boží muka na polní cestě do Velkého Týnce (18. století), památník obětem II. světové války
(1975) na Marcinku.
Během posledních let se nám podařilo investovat
finanční prostředky z dotací do sportovních a rekreačních staveb. Bylo postaveno víceúčelové hřiště
u obecního úřadu na malou kopanou, tenis, volejbal, házenou či košíkovou. Dětská hřiště ve školní
zahradě s herními prvky pro nejmladší a mladší děti
s tartanovou atletickou dráhou a doskočištěm pro
skok daleký, venkovní fitness centra s bohatou škálou přírodních překážek. Za finanční podpory obce
udržujeme provoz prodejny základních potravin,
činnost dobrovolných spolků.
Výsledkem historického vývoje je dnešní podoba. Současná rozloha katastru obce Krčmaň činí
498 ha, žije v ní něco přes 480 obyvatel. Určitě stojí za pozornost řada přírodních a kulturních
památek, které najdete v intravilánu a extravilánu
obce. V okolí Chrástu můžete navštívit 3 přírodní památky: „U Strejčkova lomu“, „U bílých hlín“
a „Cikánské zmoly“ se vzácnou teplomilnou květenou. Zvláště vyniká chráněná rostlina koniklec
velkokvětý, kterou má obec ve svém znaku. Krčmaňský borek, oceněný strom v celostátní soutěži
„Strom roku 2008“, skýtá ze svého vrcholu, tedy
východně od obce, nádherný pohled na rovinu
Hané, z druhého vrcholu západně od obce se dříve
tyčil krčmaňský větrný mlýn, nyní vrchol, kterému říkáme „Větřák“. Pískovny Krčmaň – jedná se
o tři pískovny různého stáří v jejíchž okolí probíhá
revitalizační opatření s výsadbou stromků, zeleně,
úpravou břehů a zalučněním, také vznikají ostrůvky
na vodní ploše. V jedné z části probíhá těžba písku,
ostatní vodní plochy slouží k chovu ryb a rybolovu.
Žít na obci znamená naplnit svůj volný čas sposokolovny s antukovým hřištěm a fotbalové hřiště.
K relaxaci a oddychu slouží nedaleký hájek a lokální biocentrum s vodní plochou o rozloze 3 ha
pro rybaření. V klidu si můžete posedět i u obecního rybníka. Pokud se chcete při návštěvě Majetína i občerstvit, máte několik možností v místních
zařízeních.
K procházkám v přírodě láká naučná stezka Mezi
Královstvím a Olším poznej obec Majetín, upravené polní cesty s ovocnými alejemi a lokální biocentra. Obyvatelé naší obce udržují své předzahrádky
a starají se o květinovou výzdobu svých domů.
Nejlépe vyzdobené předzahrádky a domy získávají
každý rok Řád majetínského květu.
Majetín, to je rovněž bohatý společenský život. Působí zde řada zájmových organizací a klubů, díky
nimž se místní obyvatelé pravidelně setkávají. Pro

Socha sv. Norberta

Jarmila kowalczuková, starostka

Obcí prochází významná cyklostezka nazvaná
„Moravská stezka“ spojující sever a jih Moravy. Cyklistu při příjezdu do Charvát přivítá socha
svatého Jana Nepomuckého a dále po levé straně
kamenný sloup se sochou Panny Marie Lurdské.
Odbočí-li poté doleva, zahlédne sochu svatého Floriána. Středu obce vévodí kostel sv. Jana Křtitele
s nevelkou, leč velmi zajímavou stavbou – kamennou kostnicí, která je v kronice obce označována
za „Hanácké mauzoleum.“ Původně (okolo roku
1365) byl na tomto místě vystavěn dřevěný kostel
s farou, která sloužila jako škola. Dnešní zděná podoba kostela pochází z roku 1890. Jako farář zde
v 17. století v působil světec Jan Sarkander. Oko
návštěvníka upoutají také 2 kaple – v Drahlově
kaple Panny Marie z 2. poloviny 19. století, v Čertoryjích kaple sv. Jana Nepomuckého. Nejstarší
památkou v obci jsou Boží muka v Drahlově, kte-

těn památník obětem II. světové války. V současné době vzkvétá naše škola i školka pod vedením
paní ředitelky Zdeňky Vašíčkové, která je ve funkci od roku 2012. Během této doby se podařilo obci
obě budovy školy i školky celkově zrekonstruovat
a zmodernizovat. Díky pozitivní atmosféře se daří
rozvíjet jejich činnost i ve vztahu ke společenskému dění v obci, kdy se zapojují a pořádají spoustu
akcí určených jak dětem tak i širší veřejnosti.

kRČMAŇ

Vážení čtenáři, pokud jste zavítali do mikroregionu Království, jistě stojí za pozornost navštívit obec Krčmaň.
Z historie se dovídáme, že
první písemné zmínky o obci
pocházejí z roku 1252. Obec
byla dlouho majetkem olomoucké kapituly, po roce
1850 získala samostatnost, kterou následně ztratila
v roce 1976 po připojení k Velkému Týnci. V roce
1990 se opět osamotnila. Patří k zakladatelským
členům mikroregionu Království.
V minulosti to malé obce neměly vůbec lehké,
což platí i o současném období. O to více si ceníme práce našich předků, ale i současných obyvatel
Krčmaně. Pracovní dovednost, um a lásku k obci
vyjádřili v postavení obecních a veřejných budov.
Patří k nim obecní kaple (1708), která několikrát
vyhořela). Roku 1865 byl postaven filiální kostel sv. Floriána. Místní hřbitov byl otevřen v roce
1930, márnice prošla rekonstrukcí roku 2018. Roku
1871 byla postavena budova školy. Orlovna, nynější sokolovna – budova obecní tělovýchovy byla
postavena v letech 1910-1912. Původní budova hasičské zbrojnice a obecního úřadu byla vystavěna
v letech 1956-1958.
K památným objektům patří památky státního významu socha sv. Antonína Paduánského, torzo Cyrilsko-metodějského smírčího kříže (z 15.-17. století), kamenný jetelový kříž s tělem ukřižovaného
Krista z roku 1794. K památkám místního významu je počítán filiální kostel sv. Floriána (1865),
socha sv. Jana Nepomuckého (1930) a kamenný
kříž s Kristem před filiálním kostelem (1879), dále
kříž se sousoším Kalvárie na hřbitově (20. století),
další kamenný kříž s korpusem Krista (20. stol.)

Charvatský vodník

Dětské hřiště

Sportovní hala spolu s přilehlým fotbalovým
hřištěm v Kožušanech je ideálním zázemím pro
sportovce. Tento areál využívají zdejší oddíly
TJ Kožušany – oddíl kopané, oddíl stolního tenisu a oddíl volejbalu. V poslední době se velice
daří rozvíjet činnost s mládeží. Poctivý přístup
a nadšení vedení mládežnického fotbalu jsou velkou nadějí a příslibem do budoucna. V areálu lze
shlédnout sportovní utkání různých oddílů a klubů
od základních tříd až po druhou ligu.
Přírodní areál za tratí nabízí spoustu možností
k volnočasovým aktivitám. Tento areál využívají
celoročně zejména místní hasiči a také chovatelé.
Tradičně zde můžete každoročně navštívit Chovatelskou výstavu drobného zvířectva, hasičské soutěže dětí i dospělých, Furick Cup, stavění a kácení
máje, Help tuning sraz a další.
Na prostranství uprostřed Kožušan se rozkládá
bývalý zámecký park, do kterého bylo umístěno
dětské hřiště. Vzniklo zde příjemné prostředí, které slouží veřejnosti ale také žákům z přilehlé základní školy. Kromě venkovních prostor má obec
k dispozici Kulturní dům v Tážalech. Pořádají
se zde společenské plesy, divadelní představení,
besídky, rodinné oslavy, svatby nebo příměstské
tábory.
K tomu, aby všechno toto dění bylo možné, je nutné primárně zajistit fungování základní občanské
vybavenosti. Největší investiční akci – výstavbu
splaškové kanalizace jsme v roce 2016 úspěšně
dokončili a je v plném provozu. Nicméně investičně stejně náročná záležitost se začala připravovat,
jedná se o výstavbu obecního vodovodu. Následně je plánována oprava komunikací a chodníků.
V letošním roce otevřeme sběrný dvůr a v plné
přípravě je i vybudování cyklostezky Kožušany – Nemilany.
Žijeme v místě, které už po staletí obývali naši
předci a předávali toto místo k žití dalším generacím. Naším závazkem je toto místo uchovat, rozvinout a předat dalším potomkům.
Petr Mazal, starosta

Letecký snímek obce Majetín

Atletika pro nejmladší

Cykloturistika po okolí - mamutík Tom, Předmostí

lečenskými, kulturními a sportovními činnostmi.
Obec ve spolupráci se spolky, mateřskou školou,
seniory, farníky i dalšími občany pořádá řadu kulturních akcí, udržuje starobylé zvyky a obyčeje
(mj. svatojánský podvečer s programem pro nejmenší děti, živý Betlém ad.).
Žijeme nejen minulostí, současností, ale i budoucími vizemi. Rádi bychom dokončili výstavbu obecních chodníků, rekonstruovali místní komunikace,
zahájili revitalizaci ve všech částech obce, zejména

na Návsi, rekonstruovali sokolovnu a přilehlé hřiště. A hlavně očekáváme zahájení silničního obchvatu obce rychlostní silnice I/55.
Vážení budoucí návštěvníci, jste v Krčmani srdečně vítání, máme k dispozici informační centrum
s fotogalerií a písemnostmi o obci v budově MŠ
a další poznatky vám rádi sdělíme na obecním úřadě či získáte na veřejných propagačních tabulích či
na internetových stránkách obce.

Novoroční výšlap do Chlumu

K3 2018 - běžci na startu

SUCHONICE

Obec Suchonice leží v nadmořské výšce 280 m. n. m.,
v mírně zvlněném terénu
pod vrchem nazývaným Příhon. Z jeho vrcholu je krásný výhled. Za příznivého počasí můžeme vidět vzdálené
vrcholky Beskyd a Jeseníků,
Hostýnské a Oderské vrchy,
města Přerov, Tovačov a Prostějov. Zajímavostí je, že z tohoto vrcholu můžeme zhlédnout tři
poutní místa: Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý
Hostýn a poutní chrám Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou.

Kostel sv. Václava
Z tohoto bodu máme obec Suchonice jako na dlani. Na jižním okraji obce pramení potok Kopřivnice, který se v obci Kokory vlévá do Olešnice.
Pramen je silný a vydatný, i v dnešní době je voda
čistá a nezávadná. Pramen je situován v centru
obce a je volně přístupný. Na pramenu je zbudovaná studna, kam lidé z blízkého i vzdálenějšího
okolí jezdí pro čistou pramenitou vodu.
Počátky vesnice můžeme hledat již na počátku
12. století, první dochovaná písemná listina je
z roku 1303. V současné době má obec rozlohu
346 ha a počet obyvatel 183. V roce 1800 byla založena v Suchonicích škola, v letech 1866–1867
obec Suchonice s obcí Přestavlky postavily novou

Zdeněk Jančo, starosta

školní budovu, která byla v roce 1890 zvýšena
o poschodí. V té době školu navštěvovalo více
jak 100 žáků. Během let prošla budova několika
rekonstrukcemi, z nichž poslední stavební úpravy
proběhly v letošním roce. V současné době budova slouží jako mateřská škola, do které dochází
téměř 60 dětí z blízkého okolí.
Nejvýznamnější stavební památkou v obci je kostel sv. Václava z roku 1929. Finanční prostředky
na jeho zbudování poskytla Kateřina Zapletalová,
která věnovala také pozemky pro kostel a hřbitov.
Její dům sloužil po její smrti jako fara. Kostel se
podařilo postavit za 16 měsíců. Na stavbě kostela
se významně podíleli občané obce a díky jejich
práci se podařilo kostel postavit v tak krátké době.
Nedaleko kostela u silnice na Nelešovice se nachází kaple Panny Marie z 2. pol. 18. století.

Rock Suchonice
V obci jsou i možnosti sportovního vyžití, máme
tu travnaté hřiště na malou kopanou, se kterým
sousedí venkovní posilovna. Dětské hřiště s houpačkami a průlezkami a druhé dětské hřiště pro
menší děti u mateřské školy s dráhou pro koloběžky. Také je zde možnost tábořit na tábořišti
v lesíku Výmoly.
Obec žije také společenským životem, pořádají se
zde akce pro děti i pro dospělé.

První písemná zmínka o Majetíně je z roku 1277.
Bylo zapsáno, že rozhodčí Heřman z Majetína vystupoval při urovnání sporu mezi kláštery Hradisko
a Velehrad. Tehdejší Majetín se skládal z oválné
tvrze. Podruhé se setkáváme se jménem Majetín
v listině z roku 1306, kterou král Václav věnoval
Unkovi z Majetína křoviny kolem královského
lesa Chlumu. Tvrz postupně mohutněla a v době
husitských válek byla jednou z hlavních husitských
pevností v našem kraji.
Majetín postupně měnil své majitele, až připadl
k tovačovskému panství, Pernštejnům. Těm patřil
až do zrušení roboty a dvůr až do jeho rozparcelování po I. světové válce.
V obci je řada možností využití volného času. Pro
sport a rekreaci slouží především ozdravné centrum, jehož součástí je koupaliště, sauna, hřiště na
plážový volejbal, nohejbal a pétanque, dětské hřiště a posilovací prvky. Využívána jsou i prostranství

nejmenší je tu folklorní kroužek Majetínek a rodinné centrum Lvíček, svá družstva mají i malí hasiči nebo fotbalisté. Dospělí si mohou protáhnout
tělo v oddílech TJ Sokol, velmi aktivní jsou hasiči a sdružení Koník dětem i dospělým pro radost,
o přírodu se starají myslivci a rybáři. Aktivní jsou
také naši senioři, kteří se pravidelně potkávají ve
svém Klubu seniorů. Všechny tyto organizace mají
rovněž velkou zásluhu na skvělých akcích, které do
Majetína lákají množství návštěvníků.
Můžete se přijít pobavit na některý z plesů, v masce se přidat do masopustního průvodu
s voděním medvěda, vyjet si na společných cyklovýletech obcemi mikroregionů Království a Dolek anebo si změřit své síly s ostatními sportovci
v Majetínském běhu či v Královském triatlonu.
S dětmi přijďte na mysliveckou vycházku, den dětí
u koní nebo pálení čarodějnic, bohatý program je
vždy připraven i na kácení máje nebo při hodových

slavnostech. Pro milovníky hudby jsou připraveny
hudební festivaly.
Za bohatý společenský život v obci a práci místních spolků, stejně jako za péči o děti a mládež a za
péči o zeleň, byla obec v letech 2000–2011 oceněna
postupně bílou, zelenou, modrou, duhovou i zlatou
stuhou v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje.
V roce 2016 se Majetín po několika letech opět přihlásil do této soutěže a navázal na úspěchy minulých let – získal 3. místo.
K rozvoji obce patří modernizace infrastruktury
a občanské vybavenosti. Jednou z nejvýznamnějších akcí posledních let byla v letech 2016–2017
přístavba a rekonstrukce budovy sokolovny z roku

1935. Výdaje se přiblížily k částce 5,6 mil. Kč.
Mezi investiční akce v roce 2019 patří rekonstrukce chodníku a křižovatky v ul. Za Humny, výstavba
nového chodníku v ul. Příhon, stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Majetín, nový travní koberec se závlahovým systémem na koupališti a oprava kanalizace v ul. Mlýnská. V nejbližších letech plánujeme
výstavbu cyklostezky Majetín–Krčmaň, výstavbu
nové budovy komunitního centra pro víceúčelové využití, rekonstrukci komunikací a kanalizace
v části obce a zástavbovou studii a inženýrské sítě
pro výstavbu nových RD.

Mikroregionální koupaliště

Poutní kaplička v hájku Olší

Masopustní průvod

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje

Jitka Růžičková, starostka

Miroslava Zavadilová, starostka
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Velký Týnec

Milý čtenáři příležitostných
Královských novin! Srdečně tě pozdravuji z čuhácké
obce Velký Týnec, k níž přináležejí místní části Čechovice a Vsisko (225 m. n. m.,
2061 ha, 2907 obyvatel
k 1. 1. 2019). Kdybys nevěděl, kde všechny tři leží, tedy
věz, že jihovýchodním směrem kousek od krajské
metropole všech Hanáků i Nehanáků Olomouce.
Jde o staré vesnice, o nichž se písemné prameny
poprvé zmiňují v letech 1207 (V. T.), 1253 (V.)

(299 m. n. m.), za nímž se rozprostírá hvozd Chlum
(s Hlavou tyčící se ve výšce 344 m. n. m.), zbudovali opevnění. Bohužel asi nebylo příliš festovní,
takže z něj nic nezůstalo. Zůstal však keltský název
kopce TUN, odposlouchaný jako TÝN a poslovanštělý na TÝNEC.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pohled z Hradiska
a 1397 (Č.). Archeologové však dokázali, že k osidlování oblasti docházelo již od mladší doby kamenné (5000 l. př. n. l.), jistojistě od doby bronzové
(2000 př. n. l.). Na několik století se v naší domovině usadili i Keltové, kteří si tu na kopci Hradisko

Památník na Hradisku

vĚROVANY

Věrovany prostírají se od
severu k jihu mezi Olomoucí a Kroměříží a od východ
a západu mezi Přerovem
a Prostějovem. Jsou vystavěny na místě neobyčejně
příhodném. Z nížiny, již
zaplavuje řeka Morava, poznenáhlým svahem zvedá se
vyšší rovina, na pohled z daleka nepatrné podlouhlé návrší. Na jenom místě tohoto svahu rozkládají se Věrovany tak, že měly po ruce jak úrodné
pole, tak hojnost vody
a lesů. Nejstarší zpráva z Věrovan pochází
z roku 1131 a tento letopočet je uváděn jako
doba vzniku obce. Sídlo
v hanácké rovině, ležící
na pravém břehu řeky
Moravy, zahrnuje původně samostatné obce
Věrovany, Nenakonice
a Rakodavy, které byly
v roce 1950, resp. 1960
spojeny. V současné
době mají Věrovany
1396 obyvatel.
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
i současné obce. Mlýn je zmiňován již v roce
1359. Dalšími významnými stavbami je kaple
sv. Františka Xaverského z roku 1694. S ní je
spojena historie čtrnácti obrazů Křížové cesty od
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A když už jsme vyšplhali na staroslavné místo,
kde naši předkové v roce 1921 postavili památník
padlým vojákům z 1. světové války, rozhlédněme
se všemi směry. Pod námi se rozkládá samotný
Velký Týnec, na horizontu město Olomouc, někde v dáli Praděd. V mraveništi vesnické zástavby
určitě nepřehlédnete barokní kostel Nanebevzetí
Panny Marie (1750-1760) se sousedním stylově
stejně vystavěným zámečkem (barokní přestavba
1772) a přilehlou zahradou. Možná že zahlédnete
i Husův sbor Církve čs. Husitské (1924) či budovy
staré (19. st.) i nové školy (1953). Ostrovidní výletníci mezi námi dohlédnou až do Vsiska na kostel
sv. Matouše (19. st.), před nímž trůní Santnerovy
barokní sochy sv. Matouše a Barbory (20. l. 18. st.),
a na zrekonstruovaný zámeček (2. pol. 18. st.), dnes
dům č. p. 13. Pravda, spíše však zřetelněji uvidí
jiný chrám – areál nákupního střediska Olympia
Olomouc (2004), které ačkoli se rozkládá za dálnicí R35, patří k naší místní vybavenosti. Čechovice jsou skryty příliš za zelení, než abychom z nich
spatřili alespoň věžičku kaple Narození Panny Marie (1901). Pokud seběhnete či sjedete z Hradiska
do našich dědin, postupně budete míjet řadu soch,
sousoší, kamenných křížů, božích muk či kapliček.

Týnecký barokní zámek
Čemu však věnujte určitě pozornost, je i tradiční
selská zástavba v ulicích Zabrání či Masarykova.
Kdyby vám hospodáři otevřeli vstupní vrata a vy
mohli vstoupit do dvora, spatříte mj. i klenoucí se
arkádová náspí. Z obecního lůna pocházejí i mnohé
významné osobnosti našich dějin: Leopold Prečan
(1866-1947), olomoucký arcibiskup a moravský
metropolita; Václav Nešpor (1883-1973), archivář
a historik; Jaroslav Bečák (1887-1950), poslanec
Národního shromáždění a moravský politik; Rudolf Vanýsek (1876-1957), lékař; Jan Rudolf Bečák
(1915-1987), etnograf.
Pokud nejste zrovna vyznavači návštěv historických míst či objektů, mám pro vás pozvánku na
kulturní povyražení či na protažení těla. Všechny

místní části se pyšní bohatým kulturním a sportovním životem, na jehož pořádání se podílejí občané
všech věkových kategorií. Díky své zapálenosti
udržují tradiční i novodobé rituály spojené s proměnami kalendářního roku (od Tříkrálové pochůzky
až po Novoroční ohňostroj), resp. organizují rozličné sportovní turnaje (tenisové, stolnětenisové,
fotbalové, badmintonové, volejbalové, atletické).
Mají k tomu výtečné moderní zázemí – otevřený
venkovní areál i krytou halu ZŠ Milady Petřkové či
fotbalový komplex TJ Sokol Velký Týnec (travnatý a umělý povrch). V obci působí řada zájmových
organizací: sbor dobrovolných hasičů, národopisný
soubor Týnečáci, Gymnastický klub Velký Týnec
(pravidelně reprezentuje naši zemi na mistrovství
světa!), tenisový klub, fotbalový oddíl TJ Sokol,
klub seniorů, skauti, mateřské centrum, oddíl ledního hokeje. Milovníci filmu se nadchnou novinkami
stříbrného plátna v místním kině, vyznavači tance,
jógy či jiného cvičení se zase vyřádí ve společenské
domě. Zkrátka nepřijdou ani gurmáni v místních
restauracích (restaurace Na zámku, Na hřišti, Důlní
a U Facků). O děti je postaráno v areálu mateřské
školy i na dětských hřištích. A pokud byste si nedej, Pane Bože, něco nešikovného provedli, ošetří
vás lékaři v místním zdravotním středisku. Moderní občanská vybavenost je dnes ve všech místních
částech samozřejmostí. Zřejmě i proto jsou Velký
Týnec, Čechovice a Vsisko dobrou adresou, na kterou místní patrioti nedají dopustit!

Fotogalerie společně pořádaných akcí

Královské zimní hry

Království hraje, zpívá a tančí

Královstvím na kole

Atletická olympiáda dětí základních škol

Plavecká olympiáda dětí

Galerie na zámku v Citově

Sportovní den Království

Traktor Cup

Královský triatlon

Expedice za poznáním života v mikroregionech ČR

Chovatelská výstava

Království objektivem občanů Království

Petr Hanuška, starosta

Zámeček ve Vsisku

Kaple Narození Panny Marie

malíře Joži Uprky.
Ve Věrovanech se nachází řada dalších památek
místního významu. Územím obce prochází dálková cyklotrasa Jantarová stezka, která spojuje
Vídeň a Krakov.
Přes nedostatek přírodního bohatství mají Věrovany co nabídnout. Využít volný čas lze v areálu
TJ Sokol Věrovany s tenisovými kurty, tělocvičnou, posilovnou, v areálu trénují kynologové.
Další sportovní zázemí je v Nenakonicích, s hřištěm na malou kopanou a nohejbal. Sportovní
činnost provozují i mladí hasiči z Nenakonic.
Dobrovolní hasiči z Věrovan pořádají každoroč-

Hody ve Věrovanech na sv. Jana Křtitele
ní oslavy věrovanských hodů na sv.
Jana Křtitele, jejichž
součástí je muzikantský doprovod
dechové kapely Věrovanka. K zajímavé
tradici patří obecní
kanón, jehož střelba
doprovází hodové
oslavy po dva dny.
Základní škola Věrovany byla vybrána
jako jedna z mála
v republice, v níž
tým Sazka olympijského
víceboje
a MŠMT uspořádal
Mlýn Věrovany Trénink s olympionikem, a to za podpory
Českého olympijského výboru.
Obec Věrovany vás srdečně zve k návštěvě nejen
sportovních a kulturních akcí, ale také za poznáním její historie i současnosti a zajímavostí okolí.
Lukáš Bartoň, místostarosta obce
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Blatec
Brodek u Přerova
Císařov
Citov
Čelechovice
Dub nad Moravou
Grygov
Charváty
Kožušany Tážaly
Krčmaň
Majetín
Suchonice
Velký Týnec
Věrovany

Autorka tejenky:
Ing. Pavla Malá

Vánoční koncert
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Dub nad Moravou - kostel

Charváty - kostel

Věrovany - kaple

Dub nad Moravou - sousoší

Splav na Moravě

Les Království

Citov - mlýn

Král Dub - památný strom

Grygov - kaple

Citov - zámek

Císařov - kaple

Krčmaň - Borek

Krčmaň - sv. Antonín

Brodek u Přerova - zvonkohra
Brodek u Přerova - kostel

Majetín - kašna

Majetín - kaplička v Olší

Krčmaň - Strejčkův lom

Grygov - OÚ

Velký Týnec - Hradisko

Čelechovice - kaple

Suchonice - kostel

Vydalo jako příležitostný tisk k 20. výročí svého založení Sdružení obcí mikroregionu Království v červenci 2019. Fotografie: archívy obcí a Sdružení obcí mikroregionu Království. Grafická úprava, mapové podklady a tisk: Machovský s.r.o., www.machovsky.cz

Blatec - kaple

Blatec - sousoší

Kožušany - kaple

Velký Týnec - kostel

