
 
 

Zpráva o činnosti 

Svazku obcí mikroregionu 
Uničovsko  

2011 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Schváleno na jednání valné hromady SOMU dne 17. 5. 2012, č. usnesení 31/4. 
 

 

 

 

 



Svazek obcí mikroregionu Uničovsko 2 

Masarykovo náměstí 1 
783 91  Uničov         www.mikroregion.unicovsko.cz 

 

CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU 
 

Mikroregion Uničovsko se rozprostírá severozápadně od města Olomouce na  
315 km2 a žije v něm bezmála 26 000 obyvatel. K formálnímu ustanovení mikroregionu došlo     
v roce 1998 dohodou starostů 12 obcí, později se připojily další dvě obce. Až do konce roku 
2004 působil mikroregion na základě dohody starostů jako volné sdružení obcí. Za účelem 
čerpání dotací z Programu obnovy venkova i čerpání dotací z Evropské unie se bylo nutné 
sdružit podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K 3. 1. 2005 tak 
vznikl Svazek obcí mikroregionu Uničovsko (SOMU). 
K dnešnímu dni sdružuje mikroregion Uničovsko 14 členských obcí. 
 
Obce mikroregionu spolu spolupracují při prosazování a 
uskutečňování projektů, které svým významem přesahují 
hranice jednotlivých obcí. Členské obce tak spojuje nejen 
společný zájem o prosperitu mikroregionu, ale také o přírodní 
prostředí, turistickou atraktivitu regionu či kulturní dědictví. 
 
 
 
Orgány svazku obcí mikroregionu Uničovsko   
Po komunálních volbách v říjnu 2010 došlo v některých 
obcích mikroregionu ke změně starosty. Na valné hromadě 
dle Stanov proběhla volba nových orgánů Svazku. 
 
Usnesením valné hromady č. 25/2 ze dne 15. 12. 2010 byli 
zvoleni: 
 
Předsedkyně svazku:  Ing. Jarmila Kaprálová – město Uničov 
Místopředseda svazku:   Ing. Tomáš Müller – obec Nová Hradečná 
Členové rady:   Ing. Jan Zahradníček – obec Medlov 

Bc. Ondřej Plačko –  obec Troubelice 
Jiří Blažek – obec Paseka 

 
Další členové:  Ladislav Koláček – obec Dlouhá Loučka 

Ing. Josef Šenk – obec Šumvald 
Petr Přichystal – obec Újezd 
Ing. Antonín Hampl – obec Želechovice 
Mgr. Zdeňka Černá – obec Lipinka 
Mgr. Ludmila Zavadilová – obec Pňovice 
Josef Motáň – obec Žerotín 
Jiří Hubáček – obec Strukov 
Radomil Brada – obec Oskava 

 
Účetní agendu vede paní Marta Geppertová. 
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STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO 
 

První rozvojový plán mikroregionu byl vypracován v roce 2001 ve spolupráci 
s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy pod názvem „Strategie mikroregionu 
Uničovsko“ s platností na období 10 let. Cílem tohoto koncepčního materiálu bylo přesně a 
přehledně zformulovat, popsat a uspořádat priority v několika oblastech rozvoje mikroregionu. 
Hlavní směry rozvoje vyplynuly ze zpracované SWOT analýzy, z projektu rozvoje Uničovska a 
z diskuse se samosprávnými činiteli obcí, s podnikateli a z šetření a pozorování. 

Vzhledem k  novému programovacímu období 2007 - 2013 bylo nutné provést revizi a 
tento dokument v roce 2006 aktualizovat (či spíše vytvořit nový) 
a přizpůsobit jej novým podmínkám a dotačním programům státu i Evropské unie. 

Nový rozvojový dokument – „Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko“ – byl 
zpracován dle zásad doporučených MMR a dle krajské Metodiky zpracování strategií rozvoje 
mikroregionů, měst a obcí. Strategie odráží konkrétní a specifické podmínky území, je 
zpracována pro sedmiletý horizont – do roku 2013, předpokládá se její průběžná aktualizace. Je 
rozdělena na dvě části - analytickou a návrhovou. 
 
Na základě SWOT analýzy regionu bylo stanoveno 6 hlavních priorit rozvoje: 
1. Technická a dopravní infrastruktura 
2. Bydlení 
3. Životní prostředí 
4. Podpora podnikatelských aktivit 
5. Cestovní ruch 
6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života 
 
Mezi další oblasti rozvoje byla zařazena: 

- spolupráce a komunikace s dalšími mikroregiony, společné projekty, 

- prezentace zájmů mikroregionu v rámci Olomouckého kraje, 

- celoživotní vzdělávání. 
 

Strategie rozvoje mikroregionu Uničovsko, zpracovaná firmou GH Consult o.p.s., je 
výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých dotačních programech vyhlašovaných 
Evropskou unií i Českou republikou. Navazuje na koncepce vyšších územních celků, odvětvové 
koncepce a je v souladu s platnými územně plánovacími dokumenty jednotlivých obcí. Byla 
schválena usnesením valné hromady č. 10/6 e) dne 19. 12. 2006. 
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HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONU UNIČOVSKO V ROCE 2011 
 

Mikroregion Uničovsko v roce 2011 sdružoval 14 členských obcí – Uničov, Dlouhá 
Loučka, Medlov, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Želechovice, Nová Hradečná, Lipinka, 
Žerotín, Pňovice, Strukov a Oskava. 
Starostové členských obcí mikroregionu se v tomto roce zaměřili na splnění úkolů, které si 
stanovili při hodnocení své spolupráce v roce 2010. 
  

V roce 2011 se uskutečnila 4 jednání valné hromady a 6 jednání rady Svazku. Na 
společných jednáních se řešily aktuální úkoly stanovené pro daný rok, starostům byly také 
sdělovány důležité informace a novinky z oblasti státní správy, proto se jednání valných hromad 
účastnila tajemnice MěÚ Uničov Mgr. Ilona Ondrášková, případně další pracovníci úřadu.  

 
V červnu 2011 proběhlo společné setkání Mikroregionu Uničovsko a Dobrovolného 

svazku obcí Policko v Uničově a okolí pod názvem Výměna zkušeností z realizace projektů.  
 

 
 
V září 2011 spolupráce s DSO Policko pokračovala exkurzí pod názvem Výměna 

praktických zkušeností a dovedností při realizaci projektů financovaných z prostředků 
Evropské unie v mikroregionu Policko. 
 
Plnění úkolů v roce 2011: 
 

Úkoly, které si stanovila valná hromada pro rok 2011 se podařilo naplňovat.            
Svazek SOMU získal dotaci z POV Olomouckého kraje na pořízení vybavení pro kulturní a 
společenské akce; podařilo se uspořádat výměnný seminář s MAS Police nad Metují s tématy 
„Příklady dobré praxe“. Rovněž byly učiněny další kroky v naplňování strategie SOMU v oblasti 
kulturní a rozvojových investic v jednotlivých obcích. V rámci spolčených setkání byly společně 
konzultovány problémy a novinky ve státní správě.      
 

Spolupráce starostů členských obcí mikroregionu spočívala v roce 2011 především 
v následujících oblastech: 

   
1) Oblast kulturních a sportovních aktivit 

Jednotlivé obce mají bohatý společenský, kulturní život a pořádají nejrůznější akce (plesy, 
koncerty, pěvecké soutěže, sportovní turnaje, hasičské závody, tradiční hody, setkání, oslavy 
významných výročí i výstavy), blíže viz popis u části věnované jednotlivým obcím. 
 
2)    Hospodaření SOMU v roce 2011 

Hlavním zdrojem financování akcí pořádaných v rámci mikroregionu je příspěvek obcí, 
který platí jednotlivé obce v termínu do 30. 6. běžného roku a jehož výše je schválena ve 
Stanovách svazku. Dalším zdrojem jsou případné dotace, které SOMU získá v rámci dotačních 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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titulů vyhlašovaných Olomouckým krajem případně ministerstvy. Vlastní podíly k takto získaným 
dotacím jsou hrazeny ze společných prostředků SOMU případně mimořádnými příspěvky obcí. 

V roce 2011 obdržel SOMU dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na 
pořízení Kulturně – společenského vybavení obcí mikroregionu Uničovsko. Předmětem projektu 
bylo pořízení tzv. „párty stanů“ sloužících pro pořádání kulturních akcí v obcích mikroregionu 
(zapojilo se osm obcím mikroregionu).   

 
Rozpočet svazku v roce 2011: 
Příjmy      431 000,00 Kč 
Výdaje             1 061 000,00 Kč 
Financování       630 000,00 Kč 
 

 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 639 944,73 Kč 
 Příjmy     430 638,48 Kč 
 Výdaje     422 297,50 Kč 
 Zůstatek k 31. 12. 2011   648 285,71 Kč 

 
 
3)  Úkoly pro rok 2012 
 

1) Rozvíjet kulturní a sportovní spolupráci mezi obcemi - uspořádat společně s DDM Uničov 
soutěž „Talent mikroregionu ve zpěvu“.  

2) Postupně realizovat Strategii rozvoje mikroregionu Uničovsko. 
3) Plnit úkoly vyplývající z uzavřených Smluv o partnerství, které SOMU uzavřel za účelem 

podávání žádostí a čerpání dotací s členskými obcemi. 
4) Předložit žádost o dotaci do POV 2012 na projekt „Podpora společenského a kulturního 

života v obcích mikroregionu Uničovsko“ a „Pořízení zařízení na údržbu návsí, sportovišť a 
veřejných prostor v obcích“ a v případě získání dotace projekt realizovat. 

5) Realizovat výjezdní zasedání valné hromady SOMU s tématem rozvoje venkovské 
turistiky a příklady dobré praxe POV. 

 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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2011
0 

 

Významné investice v obcích mikroregionu 
 

 
Finančně i stavebně nejrozsáhlejší investicí roku 2011 byla modernizace dvou domů 

s pečovatelskou službou v ulici Bratří Čapků č. p. 662 a 663 a azylového domu v ulici Malé 
Novosady. Celkové náklady činily 15,9 mil. Kč, přičemž 11,1 mil. Kč pokryla dotace z ROP Střední 
Morava.  

 

       
 

V roce 2011 byla zahájena a ukončena druhá etapa osazení podzemních kontejnerů – 
celkem 19ti hnízd (celkové náklady 6,9 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 5,3 mil. Kč). Nádoby byly 
instalovány nejen v Uničově, ale také ve čtyřech místních částech. Aktuálně je v Uničově a jeho 
místních částech 47 shromaždišť s podzemními kontejnery.  

 
Ve druhé polovině roku 2011 proběhla Regenerace panelového sídliště Mohelnická - 

Plzeňská, III. etapa (náklad 5,8 mil. Kč, z toho dotace MMR 4,0 mil. Kč). 
 
Od srpna do listopadu 2011 probíhala Výstavba dětských hřišť v Uničově a místních 

částech. Většina ploch k trávení volného času vznikla ve městě, ale nové atrakce získaly také dvě 
místní části (náklady 5,0 mil. Kč, z toho dotace ROP 2,8 mil. Kč). 

 

 

UNIČOV                   Počet obyvatel: 11 760 
Masarykovo nám. 1  
783 91  Uničov 
Starosta: Mgr. Dalibor Horák  
E-mail: mu@unicov.cz 
Tel.: 585 088 111 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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2010 

Od podzimu spojuje Uničov a Medlov nepřerušená Cyklostezka Uničov – Medlov, II. 
etapa dlouhá 1,265 km přišla na 6,6 mil. Kč, z toho dotace činila SFDI 3,0 mil. Kč.  

 
Ve druhé polovině roku 2011 vznikla na ploše zrekultivované skládky domovního odpadu u 

Dolní Sukolomi Komunitní kompostárna Uničov. Celkové náklady na vybudování kompostárny 
včetně pořízení nových strojů činily 6,4 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP 5,1 mil. Kč.   

 

 

V roce 2011 byla za přispění dotací z OPŽP zahájena přeměna další část parku -  projekt 
Městský park v Uničově – rozšíření v prostoru v bývalých kalových polí. Skoro pětihektarový 
prostor, jenž byl zaplevelen různými keři a náletovými rostlinami, je nyní kompletně rekultivován, 
později bude osázen 121 mladými stromy a oset luční travní směsí (předpokládané náklady         
2,7 mi. Kč, dotace 1,5 mil. Kč). 

Dalším významným projektem spolufinancovaným tentokrát z IOP je zřízení 
Technologického centra a elektronická spisová služba – projekt Technologické centrum 
ORP Uničov (celkové náklady projektu 6,3 mil. Kč, dotace 5,2 mil. Kč). Projekt je rozdělen do dvou 
etap, přičemž 1. etapa byla ukončena v roce 2011. Tento projekt bude sloužit i sedmi dalším obcím 
mikroregionu.  

 
 
 
V roce 2010 byla ukončena revitalizace bývalé městské šatlavy na muzeum vězeňství  

a otevřena městské galerie na Masarykově náměstí. Realizace těchto dvou významných akcí 
s celkovými náklady téměř 24,5 mil. Kč, byla podpořena dotací ROP Střední Morava ve výši 18 mil. 
Kč. 

Druhou etapou 
s náklady 9,3 mil. Kč (dotace 
MMR 4 mil.) pokračovala 
revitalizace sídliště 
Mohelnická – Plzeňská, za 
přispění SFDI (5,4 mil.) a 
Olomouckého kraje (0,85 mil.) 
byla vybudována 
cyklostezka Uničov – 
Želechovice (s náklady 
celkem 10,4 mil.).  
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V roce 2010 započala první etapa osazení podzemních kontejnerů - 14ti hnízd (dotace 

OPŽP4,6 mil, celkové náklady 5,4 mil.) a za přispění dotace OPŽP 4,9 mil. byla snížena 
energetická náročnost budovy Mateřské školy Komenského v Uničově (celkové náklady akce 8,6 
mil.). Také byla zahájena rekonstrukce Mateřské školy U Stadionu (9,8 mil, z toho dotace ROP  
5 mil.). Na řadu akcí, jejichž realizace je v přípravě, má město přislíbenu dotaci (Vodovod SOMU, 
Komunitní kompostárna, Městský park, Dětská hřiště, Rekonstrukce DPS a azylového domu). 

 
 
 
 V polovině listopadu 2009 skončila sedm měsíců trvající rekonstrukce Masarykova náměstí. 
Šlo o jeden z největších a finančně nejnáročnějších projektů v novodobé historii města Uničova. 
Celkové náklady projektu „Město v hradbách - Revitalizace centrálního náměstí MPZ“ se 
vyšplhaly na téměř 68 mil. Kč (z toho 55,4 mil. dotace ROP Střední Morava). V rámci projektu 
proběhla kompletní předlažba povrchů, vybavení novým mobiliářem, veřejným osvětlením, byl také 
zabudován interaktivní informační panel, bronzový znak města, reliéfní plán historického středu 
Uničova, šachta k umístění vánočního stromu, pískovcové patníky, do dlažby zabudované 
elektrické rozvody. Během stavby proběhl i záchranný archeologický průzkum. V průběhu těchto 
prací se naskytla mimořádná příležitost pro obnovu kanalizačního řadu a odpadních přípojek. 

 V roce 2009 se dočkaly rozsáhlé rekonstrukce také vodní nádrže v uničovském parku. 
Tento systém tvoří šestice vodních ploch – od největší retenční nádrže u koupaliště přes čtyři 
menší rezervoáry až po rybník v Městském parku. Na projekt „Zvýšení retenční schopnosti 
krajiny prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově“ s celkovými náklady 4,2 
mil Kč, město získalo dotaci OPŽP a SFŽP 3,7 mil. Kč. 

 V rámci sedmé etapy projektu Bezbariérový Uničov byla vybudována smíšená 
komunikace pro pěší a cyklisty o celkové délce 650m v ulici Pionýrů a na Moravském náměstí. 
Součástí stavby byla i výsadba nové aleje stromů a vybudování přístupových chodníků k domům. 
Z této téměř 9ti milionové akce činila dotace SFDI  3,5 mil. Kč a dotace Ol. kraje 1 mil. Kč. 

 Město započalo s revitalizací dalšího sídlištního celku mezi ulicemi Mohelnická – 
Plzeňská. Za přispění dotace MMR ve výši 4 mil. Kč bylo rekonstruováno vnitroblokové parkoviště 
(108 parkovacích míst), včetně nového povrchu příjezdové komunikace, obvodových chodníků a 
zpevněných ploch pro kontejnery, byla vybudována dvě dětské hřiště o 15 hracích prvcích 
vybavených lavičkami a odpadkovými koši.  
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V roce 2009 započala realizace dalších dvou významných akcí, financovaných z ROP 
Střední Morava - revitalizaci bývalé městské šatlavy na muzeum vězeňství v ul. Příční a zřízení 
městské galerie na Masarykově náměstí. 
 V současné době má město přislíbeno dotace a připravuje se na čerpání prostředků 
z ROP Střední Morava na akce dětská hřiště, rekonstrukce DPS a azylového domu, z OPŽP na 
komunitní kompostárnu, podzemní kontejnery, zateplení objektu MŠ Komenského a má podáno 
několik dalších žádostí na akce (vodovod SOMU, zateplení MŠ či zimního stadionu, rozšíření 
městského parku v prostoru bývalých kalových polí), jejichž realizace bude závislá na úspěšnosti 
podaných žádostí. 

 

 
 V rámci šesté etapy projektu Bezbariérový Uničov bylo vybudováno téměř 1 700 m 
smíšených komunikací pro pěší a cyklisty v ulicích Staškova, Gymnazijní, Stromořadí, 
Šternberská, Nemocniční a Olomoucká (z této téměř 17ti milionové akce činila dotace SFDI  6,5 
mil. Kč).  Dále byly za pomoci dotace z Regionálního operačního programu ve výši 8,7 mil. Kč 
vybudovány dva úseky cyklostezek (715 m rekonstruovaný úsek vedoucí z Městského parku 
k Unexu a nový úsek v délce 1 635 m ve směru na Novou Dědinu). 
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Druhou etapou pokračovala regenerace sídliště Mohelnická – Nová. Za téměř 7,5 mil. Kč 
(z toho dotace MMR 4 mil.) bylo nově vybudováno víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště, in-
line dráha, chodník s veřejným osvětlením, zrekonstruováno bylo travnaté hřiště na malou 
kopanou a některé stávající chodníky. 

 Stejně jako loni bylo upraveno a nasvětleno několik přechodů pro chodce v Uničově a 
v místních částech (náklady 900 tis., z toho dotace Ol. kraje 300 tis.). Za přispění Ol. kraje byla 
restaurována Kaple v Horní Sukolomi (náklady 550 tis., dotace 200 tis.). 

  

Na konci roku byl dokončen nový sběrný dvůr 
v areálu Technických služeb, na jeho vybudování 
získalo město dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 3,4 mil. Kč. 

 V současné době má město přislíbeno 
dotace a připravuje se na čerpání prostředků 
z Reg. operačního programu na revitalizaci 
centrálního náměstí (s náklady cca 75 mil. Kč), 
revitalizaci bývalé městské šatlavy (náklady cca 16 
mil. Kč), vybudování městské galerie (náklady cca 
6,5 mil. Kč), z OP ŽP na revitalizaci soustavy 
rybníků v městském parku (4,2 mil. Kč.). Realizace 
těchto akcí započne během roku 2008, město by 
také chtělo na svém území vybudovat 14 míst podzemních kontejnerů a komunitní 
biokompostárnu, realizace akcí však závisí na tom, zda uspěje s žádostmi v OPŽP.  

Uničov opět hostil řadu osobností a umělců v rámci Uničovského kulturního léta, 
v červnu se konal již tradiční jarmark. 

 

Prostřednictvím vybudování dalšího uceleného úseku  smíšené komunikace pro chodce 
a cyklisty ve směru na místní část  Brníčko (770 m), se město přiblížilo svému cíli vybudování 
páteřní sítě bezbariérových segregovaných smíšených komunikací ve městě s napojením na 
místní části (celkové náklady 4,64 mil. Kč, z toho dotace OLK a SFDI 2,8 mil. Kč). 

Město zahájilo regeneraci dalšího sídliště, tentokráte mezi ulicemi Mohelnická-Nová. 
Práce v I. etapě zahrnovaly rekonstrukci a vybudování nových parkovacích stání, předlažbu 
chodníku, nové přístupové chodníky, hnízda pro podzemní kontejnery, přeložky veřejného 
osvětlení, byla také dovybavena dětská hřiště s celkovými náklady bezmála  
8 mil. Kč (5,145 mil. dotace MMR). 
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Posledním rokem pokračovaly restaurátorské práce na Mariánském sloupu, které si 
vyžádaly 2,2 mil. Kč  (z toho 1,4 mil. Kč dotace od Ol. kraje a Ministerstva kultury).  

Za pomocí dotace Ol. kraje ve výši 200 tis. Kč byly upraveny a nasvětleny přechody pro 
chodce v Uničově a místních částech Střelice, Dolní Sukolom a Brníčko (celkové náklady akce 
630 tis.Kč). 

Další práce probíhaly také ve statku – podnikatelském inkubátoru v Nádražní ulici, 
jelikož město získalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,846mil. Kč. Úpravy 
nebytových prostor za cca 7 mil. Kč zahrnují navedení nových rozvodů elektřiny, vody, zemního 
plynu a vytápění, výměnu podlah, oken, izolaci zdiva a nové omítky. V těchto rekonstruovaných 
prostorách vzniknou dvě nové provozovny v přízemí a dvě kanceláře v patře.  

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů stálo 5 mil. Kč (2 mil. Kč obdrželo město od Ministerstva vnitra). 

Jako již tradičně se 1. májový den konal na náměstí Ekojarmark (částkou 51 tis. Kč přispěl 
Olomoucký kraj), podařilo se získat také finanční podporu na zařízení Střediska ekologické 
výchovy Studánka v doposud nevyužívané třídě v Základní škole Haškova. 

V měsících červenec a srpen hostil Uničov v rámci Uničovského kulturního léta řadu 
umělců, 23. června se konal již tradiční jarmark, který se nesl ve znamení husitských bouří. 

 
 

Nejvýznamnější investicí města dokončenou v roce 2006 byla výstavba Bytového domu 
Pod Šibeníkem s třiatřiceti malometrážními byty (vč.šesti upravitelných), jehož stavba započala již 
v roce 2005. Po krytém bazénu vybudovaném v roce 2005 byla tato stavba největší akcí města 
s náklady téměř 43 mil. Kč. 

 
Město pokračovalo s výstavbou a rekonstrukcí: 

- nových cyklostezek: Uničov-Medlov I. etapa - úsek 870 m (5,4 mil. Kč)  
a cyklostezka Uničov-Střelice II.etapa – dokončen úsek vybudovaný již v roce 2003 až 
k supermarketu Hruška (4,3 mil. Kč – 560 m). 
- komunikací pro pěší a cyklisty ve městě: smíšené komunikace pro chodce  
a cyklisty na ulicích Mohelnická, Dukelská (vše v rámci další etapy projektu „Bezbariérový 
Uničov IV“).  

V roce 2005 - 2006 probíhaly další práce na podnikatelském areálu – statku v Uničově 
v celkové hodnotě 10,7 mil. Kč. Byly vybudovány nové komunikace, zpevněné plochy a chodníky, 
parkoviště a plynovod. 
 Pokračovala také II. etapa regenerace sídliště Generála Svobody s náklady cca 6 mil. Kč 
– byly opraveny komunikace pro pěší, zřízena nová parkovací místa, osazen mobiliář, za náklady 
2,3 mil. Kč byl dále restaurován Mariánský sloup.  
 Na většinu těchto akcí využilo město dotačních prostředků státu i EU. 

                  Cyklostezka Uničov-Střelice                   Cyklostezka Uničov-Medlov 
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 Smíšená komunikace na Dukelské ulici        Bytový dům pod Šibeníkem
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Obec v roce 2011 získala dotace z MMR na dětské hřiště u mateřské školy ve výši      

400 tis. Kč, vlastní investice obce činila 211,8 tis. Kč. Dále byla za přispění dotace ze SZIF 
zateplena fasáda mateřské školy a provedena výměna oken v celkové výši 1 125,8 tis. Kč, 
vlastní investice byla 1.032,5 tis. Kč. Na zateplení fasády základní školy investovala obec      
363,3 tis. Kč. Mezi další investiční akce roku 2011 patří: projekt vodovodu 2 mil. Kč; lesní 
techniku 175 tis. Kč; vybudování dvou dřevěných lávek přes potok Oslavu 121,2 tis. Kč; 
vysavač na listí za 82,7 tis. Kč. Obec nakoupila pozemky pro výstavbu rodinných domků za   
538,3 tis. Kč. Do rekonstrukce kulturního domu v Plinkoutě obec investovala 770,8 tis. Kč. 
Vybudování příjezdové cesty ke skladovací hale přišlo na 234 tis. Kč.  

 

 
V rámci kultury je obec zapojena do 

pořádání koncertů v rámci Kruhu přátel hudby. 
Velkému zájmu se těší většina akcí pořádaných 
obcí a místními organizacemi v rámci kulturních a 
společenských akcí uvedených v kulturním 
kalendáři obce: plesy, vycházky po historii obce a 
okolí s p. Kadlecem, dálkový pochod přírodním 
parkem Sovinecko, sportovní akce a akce se 
skupinou „Přátelé“, tradiční hodové slavnosti, akce 
SRPDŠ a ZŠ a všechny ostatní. Každoročně obec 
zajišťuje kalendář do každé domácnosti a vydává 
Kulturní zpravodaj všech společenských a 
sportovních akci, které se budou konat v rámci 
celého roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLOUHÁ LOUČKA              Počet obyvatel: 1 945 
1. Máje 116, 783 86 
Starosta: Ladislav Koláček  
E-mail: obec@dlouhaloucka.cz 
Tel.: 585 037 054      
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Za přispěním dotací z MMR byla realizována výměna oken a venkovních dveří na domě 

s pečovatelskou službou (600 tis. Kč), vybudováno parkoviště u kina (336 tis. Kč) a nové 
dětské hřiště v Plinkoutu  (dotace 235 tis.Kč). 

Ze SZIF získala obec dotaci na nákup lesní techniky – ve výši 393 tis. Kč (podíl obce 754 
tis. Kč) a na osvětlení a nové podhledy v mateřské škole (449 tis. Kč + podíl obce 150 tis. Kč). 

Z vlastních prostředků obec financovala: opravu veřejného osvětlení ve výši 200 tis., 
parkoviště u mateřské školy - 92 tis. Kč, opravu náhonu v ul. Na Fibichu – 166 tis. Kč, opravu 
kapličky – 15 tis. Kč, odkanalizování KD v Plinkoutě a opravu střechy a další opravy KD ve výši 
190 tis. Kč. Na opravu bytu na sokolovně, výměnu oken a vchodových dveří byla určena částka 
167 tis. Kč. 

Obec nakoupila pozemky pro výstavbu nových rodinných domků za téměř milion korun a 
pořídila automobil pro rozvoz obědů za 150 tis. Kč, obec také přispívá na opravu místního kostela. 

Z KÚ obec získala dotaci na vydání pamětí obce ve výši 200 tis. Kč. 
Obec se zapojila do pořádání koncertů v rámci Kruhu přátel hudby. Velkému zájmu občanů 

se těší akce pořádané v rámci obce dle kalendáře kulturních akcí – 135. výročí založení SDH, 
plesy, karnevaly, hody, výstavy, besedy, vlastivědné vycházky, hasičské soutěže, akce školy apod. 
 

         
 
 
 

 Obec v roce 2009 realizovala za pomocí dotací rekonstrukci střechy mateřské školy 
s náklady 2,4 mil. Kč (dotace 1,24 mil. Kč), dětské hřiště – náklady 650 tis. Kč (dotace 300 tis.), 
inženýrské sítě a cesta ke čtyřem rodinným domům - náklady 450 tis. Kč  (dotace 200 tis. Kč), 
kontaktní místo CZECH POINT - náklady 60 tis. (dotace 50 tis. Kč), opravu hasičského auta za 
1,2 mil. Kč (dotace 180 tis. Kč), opravu veřejného osvětlení za 850 tis. Kč (dotace 500 tis. Kč), 
vydala Paměti obce Dl. Loučka - 3. díl - náklady 55 tis. Kč (dotace 20 tis.). 
 Dále obec z vlastních prostředků financovala projekt na výstavbu herny pro ZŠ (110 tis. 
Kč) a projekt na revitalizaci veřejného prostranství ve výši 165 tis. Kč, odvlhčení DPS , opravu 
kapličky u moštárny a u mateřské školy, lávku přes potok Oslava, rekonstrukci budovy bývalé 
MŠ na 4 byty, v kulturním domě byla provedena rekonstrukce a vybavení  sklepních prostor na 
společenskou místnost, která slouží i k pronájmu občanům, obec přispěla i na opravu střechy 
kostela finanční částkou 45 tis. Kč. 
 Velkému zájmu se těšila oslava 90. let české školy s akademií žáků a velkým 
doprovodným programem, byl uspořádán koncert na podporu obce Tomíkovice, postižené povodní 
a zároveň veřejná sbírka pro tuto obec - celková částka 100 tis. Kč. 
 Velkému zájmu se těší adventní neděle s rozsvěcováním vánočních stromů v Dlouhé 
Loučce , Plinkoutu, vánoční  koncerty a koncerty v rámci Kruhu přátel hudby. Dále se již velkou 
tradicí stalo pořádání hodových oslav a stavění májky. Občané dostávají kalendáře, které obec 
dává zdarma do každé domácnosti. 
 
 

 Mezi nejvýznamnější a finančně nejnáročnější akce v roce 2008 můžeme zařadit opravu 
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místních komunikací v místní části Plinkout s náklady cca 3,5 mil. Kč, budování vodovodu za 
cca 1,5 mil. Kč, prodloužení kanalizace s náklady 860 tis. Kč (dotace Ol. kraje 650 tis. Kč). Obec 
získala také dotaci od Ol. kraje ve výši 200 tis. Kč na opravu hasičského auta, 393 tis. z programu 
POV na opravu oken obecního úřadu a 40 tis. na opravu Kaple. 

Dále obec vybudovala příjezdové komunikace pro rodinné domy, revitalizovala veřejná 
prostranství v obci, rekonstruovala část veřejného osvětlení a byty, bylo provedeno odvlhčení DPS 
a připravovaly se různé projekty (projekt na kompostárnu, dětské hřiště). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Byla dokončena výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy s celkovými náklady 770 
tis. Kč (dotace MMR 280 tis. Kč), proběhla rekonstrukce základní školy vč. výměny oken za cca 
5,7 mil. Kč (dotace Ministerstva financí 5 mil. Kč, dotace Ol. kraje  
300 tis. Kč). V Křivé byl opraven kostel (270 tis. Kč), v Plinkoutě byly opraveny silnice (cca 3,5 
mil. Kč), do veřejného osvětlení v obci bylo investováno 184 tis. Kč. 

Jako již tradičně se v dubnu uskutečnilo Mistrovství Moravy v motokrosu, v září pak 
Mezinárodní Cup – turné 4 závodů, v květnu další ročník dálkového pochodu „Přírodním parkem 
Sovinecko“. Během roku se konala řada sportovních  
a společenských akcí (turnaje v malé kopané, nohejbale i stolním tenise, hasičské závody, kácení 
máje, řada plesů, dětský den, drakiáda atd.) 

 

Obec v tomto roce dokončila rekonstrukci školní jídelny a části základní školy s náklady 
15,5 mil. Kč. Dokončena byla také IV. etapa výstavby kanalizace v Plinkoutě za 1,3 mil., 
dokončeny úpravy tří bytových jednotek (půdní vestavba) za 2,1 mil. Za půl milionu korun byly 
v Dlouhé Loučce opraveny místní komunikace – položen nový asfaltový povrch, zahájena byla 
výstavba inženýrských sítí pro 6 rodinných domků, práce budou ukončeny v roce 2007. 

V dubnu se v motokrosovém areálu uskutečnilo Mistrovství Moravy v motokrosu, 
v květnu se mohli zájemci vydat na 4.ročník dálkového pochodu „Přírodním parkem 
Sovinecko“. V červenci se u památníku pod Křivou konala slavnostní mše u příležitosti 110. 
výročí odhalení pomníku na památku obětem napoleonských válek, účastnili se  
i zástupci z Rakouska a Ruska. Dále během roku proběhly turnaje v malé kopané, v kopané 
dorostu a mužů, turnaje ve stolním tenise. 

 

 

Nejvýznamnější akcí v roce 2005 byla výstavba kanalizace v místní části Plinkout 
s náklady téměř 11 mil. Kč (celkové náklady budou činit cca 13,5 mil. Kč). Další akcí byla 
rekonstrukce základní školy (9 mil. Kč), která bude pokračovat i v roce 2006 s náklady 15,5 mil. 
Kč. V obecních domech byla opravena okna za cca 540 tis. Kč (za přispění dotace POV 200 tis. 
Kč). 
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V roce 2011 byly z rozpočtu obce pořízeny ochranné mříže na okna a 

dveře Kaple Sv. Václava ve výši 15 tis. Kč. 

 V obci se uskutečnilo několik kulturních a společenských akcí, které 
se těší velké oblibě občanů. Pro děti byla k jejich svátku připravena akce 
„Cesta pohádkovým lesem“. K uspořádání této akce se nabízí blízké lesy a 
rybník v krásném prostředí obce. Mezi další akce patří: Fotbalový turnaj – 
memoriál Miroslava Urbáška; sraz spolužáků z bývalé lipinské školy od roku 
narození 1923 až 1948; tradiční Poutní mše k Sv. Václavovi; Mikulášské 
odpoledne a jako každoročně společenské plesy a zábavy.     

 

 

V rámci projektu oprava autobusových 
zastávek U hájenky a U obecního úřadu byly opraveny 
za přispění dotace POV ve výši 112 tisíc Kč (podíl 
obce 107 tis.) dvě zastávky vč. přístupových 
komunikací atd. Z příspěvku Ol. kraje ve výši 10 tis. Kč 
+ podíl obce 13 tis. Kč. bylo pořízeno vybavení pro 
JSDH (proudnice, rukavice, stejnokroje).  

V roce 2010 byly provedeny opravy dvou 
místních komunikací (k bývalému kravínu, ulička) – 
270 tis. Kč, oprava střechy na KD. 

V rámci projektových příprav obec investovala 
do projektu „Kanalizace a ČOV Lipinka“ (868 tis. Kč), a 

„Oprava místních komunikací a chodníků Lipinka“ (298 tis. Kč). 

 
 
 V roce 2009 obdržela obec Lipinka dotaci na vybavení kontaktního místa Czech Point  ve 
výši 80 tis. Kč a dotaci na opravu Kamenného křížku ve výši 21 tis. Kč. Dále obec investovala do 
vymalování kapličky a opravy pískovcového portálu, soch a podstavců ve výši cca 36 tis. Kč. a do 
monitoringu vodojemů – 79 tis. Kč. 
 V roce 2009 obec spustila nové internetové stránky www.lipinka.cz. 
 V obci se opět uskutečnila řada společenských a sportovních akcí: ,,Olympijské hry“  za 
účasti tří družstev – Veleboř, Klopina a Lipinka, tradiční Memoriál Miroslava Urbáška – fotbal 
v malé kopané, ples Červeného kříže, Pietní akt k výročí osvobození Lipinky, Cesta pohádkovým 
lesem, Tradiční sraz rodáků Lipinské školy, slavnostní vysvěcení opravené a nově vymalované 
kapličky, Vítání občánků či Mikulášská nadílka. 
 
 
 
 
 
 

LIPINKA              Počet obyvatel: 204 
Lipinka 82, 783 83 
Starosta: Mgr. Zdeňka Černá 
E-mail: obec@lipinka.cz 
Tel.: 583 435 179 
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Obec Lipinka v roce 2008 dostala dotaci z 

POV Olomouckého kraje na opravu Kaple Sv. 
Václava ve výši 200 tis. Kč, z vlastních prostředků 
obec investovala dalších 217 tis. Za přispění Ol. 
kraje bylo pořízeno věcné vybavení SDH (10 tis. Kč 
dotace, 10 tis. vlastní zdroje). 

Během roku se uskutečnila řada akcí jako 
dětský den, ples SDH, hodové zábavy, fotbalový 
turnaj, výstava živého Betlému. 
 

 
 
 

Proběhla částečná rekonstrukce kulturního domu v obci (bylo opraveno sociální zařízení 
vč. rozvodů s náklady cca 250 tis. Kč), dále byl postaven nový plot kolem vodárky (28 tis. Kč). 
 V obci se opět uskutečnila řada společenských a sportovních akcí – ples, hodové 
zábavy, memorial Miroslava Urbáška, mikulášská nadílka pro děti, dětský den. 25.5. se slavilo 
vítězství v soutěži Hry bez hranic. 
 

 
 
V roce 2006 probíhaly opět nutné opravy a udržovací práce na majetku obce, do výsadby 

zeleně na prostranství okolo místního obchodu a na údržbu informačních tabulí obec investovala 
135 tis. Kč.  

Obec během roku připravila řadu akcí zejména pro ty nejmenší – Maškarní odpoledne, 
Dětský den, Mikulášskou nadílku, v prosinci děti vystoupily v Živém Betlémě, dále probíhěhly 
sportovní i společenské akce (ples, turnaj v minikopané pořádaný SDH). 
V roce následujícím  by v Lipince chtěli provést rekonstrukci dvou autobusových zastávek, opravu 
sociálního zařízení v kulturním domě, opravu oplocení u vodáren a také je potřeba vybudovat 
sociální zařízení a kuchyňský kout na obecním úřadě. 
 
 
 

Jediná větší investice obce s náklady asi 78 000,- Kč byla do rekonstrukce rozhlasového 
vedení po obci a na pořízení nové rozhlasové ústředny. V dalších letech by obec chtěla vybudovat 
čističku odpadních vod a kanalizaci. Na tuto akci má obec již připraven projekt. 
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V roce 2011 započala výstavba splaškové kanalizace v místní části Hlivice s celkovými 
náklady téměř 14 mil. Kč za přispění dotace z MZe (bude dokončeno na podzim 2012). V obci byla 
dokončena výstavba 5. etapy splaškové kanalizace a pro 6. etapu bylo vydáno stavební povolení. 
Pokračovalo se na výstavbě nové budovy Obecního úřadu v Medlově. V místní části Králová 
byla opravena místní komunikace včetně odstavných ploch pro parkování vozidel (2.423 tis. Kč), 
dále byl instalován radar (78 tis. Kč) na frekventované silnici Králová - Červenka. Byla propojena 
cyklostezka Medlov – Uničov v délce 1,4 km. Pro úsek veřejné zeleně byla zakoupena technika 
- žací stroj za 201 tis. Kč.  

Bylo vydáno stavební povolení pro výstavbu technické infrastruktury pro novou výstavbu 
sedmi rodinných domů v místní části Zadním Újezdu. 

V rámci operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko byl realizován projekt 
„Ekologie bez hranic“ s partnerskou obcí Borów (pořádány dvě aktivity na území ČR) a podána 
žádost o další společný projekt pro rok 2012. 

TJ Sokol Medlov realizovala výstavbu tribuny (1,50 mil. Kč) u fotbalového hřiště 
v Medlově  za přispění dotace z MAS Uničovsko o. p. s. a obce Medlov.  

 

 
Tradičně bylo v obci uspořádáno celkem 7 společenských plesů (11. obecní, sousedský 

ples v Zadním Újezdě, myslivecký, ples TJ Medlov, maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov, ples ÚAMK 
Medlov, ples SDH Medlov) a 2 dětské maškarní plesy a to v Medlově a v Zadním Újezdě. Dále 
byla uspořádána Josefovská zábava v Králové, vatra v Králové, Svatomartinská zábava 
v Medlově, 5. Jarní sportovní medlovské hry. V průběhu roku bylo přichystáno 9 koncertů v rámci 
Kruhu přátel hudby. V měsíci květnu bylo uspořádáno Společenské setkání seniorů našich obcí 
s exkurzí ve firmě MELITES s. r. o., Medlov a EKO-UNIMED s. r. o.  

 
                                       

V červenci 2011 byl slavnostně 
otevřen nový hasičský areál 
s večerním vystoupením skupiny 
TURBO. 

 
 
 
 
 
 
 

MEDLOV                    Počet obyvatel: 1 588 
Medlov 194, 783 91 
Starosta: Ing. Jan Zahradníček 
E-mail: obec.medlov@volny.cz 
Tel.: 585 031 060 
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Dále se v roce 2011 konala se již VI. podzimní květinová výstava na Obecním domě 
v Medlově. V předvánočním čase si pro malé a velké diváky přichystal pohádku Polécké tyjátr, 
rozsvítil se vánoční strom před budovou obecního úřadu s punčem pro dospělé, čajem a perníčky 
pro děti, vystoupil Smíšený polský pěvecký sbor z Borówa „Veni Lumen“. Advent ukončilo 
vystoupení žáků ze Základní školy v Medlově. 

 
 
 
V roce 2010 byla dokončena výstavba 3. etapy splaškové kanalizace v Medlově v částce 

896 tis. Kč a proběhla výstavba splaškové kanalizace Králová – Hlivice, 1.stavba s celkovými 
náklady téměř 39 mil. Kč (dotace OPŽP a Ol. kraje 23 mil. Kč). Probíhala příprava projektových 
dokumentací 4., 5. a 6. etapy splaškové kanalizace v Medlově.  

Dále bylo vybudováno nové dětské hřiště v Králové v hodnotě (400 tis.), byla dokončena 
rekonstrukce bývalé budovy ZŠ v Medlově na Dům podporovaného bydlení s 8 bytovými 
jednotkami. Celkové náklady na rekonstrukci činily 15,5 mil. Kč, z toho dotace MMR činila 4,8 mil. 

V Medlově proběhla výměna silničních obrubníků (525 tis.), na ČOV byla provedena oprava 
sond a schodiště (298 tis.), byla zahájena výstavba nového obecního úřadu (dotace 7 mil. od MF 
ČR).  Byla provedena úprava náhradních prostor pro poštovní úřad 500 tis. Kč, byly nakoupeny 
stroje na údržbu veřejné zeleně (225 tis. Kč). Z MAS Uničovsko o.p.s. obec obdržela dotaci na 
výsadbu parčíku a aleje v Králové ve výši 80 tis. Započala také příprava PD pro územní řízení na 
výstavbu 7 rodinných domů v Zadním Újezdu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko byly realizovány dva 

projekty s partnerskou obcí  Borów (výměnné pobyty žáků základních škol a výměna zkušeností v 
oblasti ochrany životního prostředí). 

Již tradičně bylo v obci uspořádáno celkem 7 společenských plesů (10. obecní, sousedský 
ples v Zadním Újezdě, myslivecký, ples TJ Medlov, maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov, ples ÚAMK 
Medlov, ples SDH Medlov) a 2 dětské maškarní plesy a to v Medlově a v Zadním Újezdě a dále 
byla uspořádána Josefovská zábava v Králové, vatra v Králové,  4. Jarní sportovní medlovské hry, 
22. 5. 2010 proběhl I. ročník hecařské soutěže Hanácké taškařice aneb hasiči dnes nehasí. Touto 
akcí jsou nahrazeny známé Hry bez hranic. Sešlo se 6 družstev z okolních obcí, které soutěžily 
mezi sebou v netradičních disciplínách. 

 
 
 V roce 2009 byla vybudována cyklostezka podél silnice II/444 Medlov – Uničov v délce 

810 m v částce 5.281 tis. Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 2,3 mil. Kč z rozpočtu Ol. kraje. V obci 
Králová byl vybudován chodník podél silnice III/4496 v částce 1.253 tis. Kč, na vybudování 
obdržela obec dotaci POV ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Ol. kraje, opravena místní komunikace  
Medlov – k ČOV v částce 693 tis. Kč a u budovy MŠ v částce 297 tis. Kč. 
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 Dále bylo vybudováno nové dětské hřiště v Medlově „u mostu“ za cca 700 tis. Kč, začala 
rekonstrukce bývalé budovy základní školy v Medlově na Dům podporovaného bydlení s  
8 b. j. pro seniory. Celková rekonstrukce bude činit cca 15 mil. Kč (dotace 4,8 mil. Kč z MMR ČR). 
JPO obdržela dotaci 35 tis. na činnost a 4 tis.Kč na školení z rozpočtu Ol. kraje. Byl pořízen 
upgrade kontaktního místa CzechPoint za poskytnutí dotace ve výši 49.759,- Kč z MV ČR. 
 Obec také pokračovala ve výstavbě 
splaškové kanalizace z vlastních prostředků. Byla 
zahájena III. etapa – prostavěno  7,8 mil. Kč a IV. 
etapa – prostavěno 1,6 mil. Kč, taktéž probíhala 
příprava projektu splašková kanalizace Králová-
Hlivice, 1.stavba, na akci je přislíbena dotace 
z OPŽP a Olomouckého kraje. Investice bude 
zahájena v roce 2010. Na ČOV  Medlov byla 
provedena výměna  lapáku, čerpadel , fasády  
apod. v celkové částce 685 tis. Kč, opravena byla 
kaple v Zadním Újezdě včetně vydláždění  prostor 
před kaplí v ceně 282 tis. Kč.  
 Probíhala také příprava projektové 
dokumentace (493 tis. Kč) na stavbu budovy nového obecního úřadu, kde bude umístěn i poštovní 
úřad. Byla vykoupena stará budova od České pošty s.p. za cca 2 mil. Kč. 
 V roce 2009 byla uzavřena dohoda o přeshraniční spolupráci mezi obcí Medlov a obcí 
Borów. Na základě této dohody byl podán projekt u Euroregionu Praděd o dotaci na čerpání 
společných aktivit mezi základní školou v Medlově a základní školou v Borówě. Projekt bude 
realizován během roku 2010. 
 Společenský život v obci: 
 Uspořádáno bylo celkem 7 společenských plesů, konaly se koncerty Kruhu přátel hudby, 3. 
ročník turnaje ve stolním tenise, turnaj v mariáši v Králové, jarní sportovní medlovské hry, taneční 
odpoledne pro seniory. V létě byl uspořádán velký dětský den, turnaj v malé kopané v Hlivicích 
„Bahňák cup, dále „Noční hasičská soutěž, Myslivecký den v Zadním Újezdě, v září se konala 
v Hlivicích sportovní akce pro děti s názvem „Pojďte si hrát s Meteorem“. Během roku se konaly 
zápasy v kopané na hřišti v Medlově a v Králové. 
 V říjnu proběhla v malém sále Obecního domu v Medlově výstava obrazů Marie Havlenové-
Saudkové, proběhla podzimní výstava aranžmá a květin, pro děti byla uspořádána drakiáda a 
uspávání broučků – lampiónový průvod. V prosinci byla v malém sále Obecního domu v Medlově 
výstava obrazů a keramiky Blanky Novotné a výstava fotografií Vladimíra Novotného, II. adventní 
víkend byl před Obecním úřadem v Medlově rozsvícen vánoční stromeček, kde byl pro dospělé 
připraven vánoční punč, pro děti čaj a perníčky, SDH Medlov uspořádal pro děti „Pohádkový les na 
skalkách“, III. adventní neděli byl uspořádán ve velkém sále Obecního domu v Medlově koncert, 
na kterém vystoupili žáci ze ZUŠ Uničov a IV. adventní neděli bylo připravenou vystoupení dětí za 
ZŠ v Medlově. 

 
 
 V roce 2008 dokončena generální oprava budovy základní školy. V poslední etapě byla 
provedena rekonstrukce stávající budovy  (m.j. nové 3 NP, zdviž pro imobilní apod. ) v celkové 
částce  21.735 tis. Kč. Obec na tuto akci obdržela dotaci ve výši 8 mil. Kč z MF ČR a 0,65 tis. Kč 
z rozpočtu Olom.kraje. 
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Dále bylo vybudováno nové parkoviště a chodník u tělocvičny ZŠ v Medlově v částce  731 
tis. Kč (dotace POV 300 tis. Kč), nové parkoviště a stání v Medlově u hospůdky Pod lipou (450 
tis. Kč) a současně se provedla rekonstrukce místní komunikace  (2.891 tis. Kč),  nové veřejné 
osvětlení v lokalitě za MŠ a podél MK – Úvoz v hodnotě 512 tis. Kč.  

Vybudováno bylo nové dětské hřiště u MŠ v hodnotě 1.750 tis. Kč, opravena ČOV – nové 
česle, el.rozvaděč v hodnotě 766 tis. Kč, opraven kříž, rozšířen bezdrátový rozhlas,  opraveno 
veřejné osvětlení v Králové ve výši 99 tis. Kč a v Zadním Újezdě ve výši 58 tis. Kč. Byly opraveny 
nájemní byty v Medlově v celkové výši  1.054 tis. Kč a v Králové ve výši 720 tis. Kč. 

Probíhala také příprava projektových dokumentací pro cyklotrasu Medlov –Uničov, 
chodník v Medlově,  vypracována projektová dokumentace pro splaškovou kanalizaci  Králová, 
Hlivice ( 1.330 tis. Kč)  a splašková kanalizace Medlov -3. etapa  
(200 tis. Kč).  

Byly podány žádosti o dotaci na OPŽP – akce Splašková kanalizace Králová –Hlivice 1. 
stavba a u SZIF na akci Splašková kanalizace Králová-Hlivice -2. stavba  
 a žádost na akci Výsadba biokoridoru v k.ú. Zadní Újezd u SFŽP. 

 

V obci se konala řada kulturních a 
společenských akcí, které se tradičně těší hojné 
účasti nejen medlovských občanů (plesy, 
sportovní turnaje, sportovní dny, dětské dny, 
koncerty, výstavy).  
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2007 byla dokončena výstavba přístavby šaten a školní družiny u ZŠ Medlov 
(celkové náklady cca 9,7 mil. Kč), dokončena výstavba splaškové kanalizace Medlov – Zadní 
Újezd, zahájena příprava splaškové kanalizace pro Královou a Hlivice (PD náklady ve výši 974 
tis. Kč). Obec vybudovala rodinný dům se 3 bytovými jednotkami (VELOX) s nákladem 5,8 mil. 
Kč a provedla rekonstrukci nevyužité bývalé MŠ v Králové na 6 bytových jednotek v celkové 
částce 11,9 mil. Kč za přispění dotace SFRB 3,3 mil. Kč. Byty byly uživatelům předány v 12/2007.  

Dále byla zahájena výstavba technické infrastruktury za účasti dotace z MMR ČR pro 
výstavbu 5 RD Hlivice (náklady ve výši 980 tis. Kč) a byla dokončena místní komunikace „úvoz“ 
(výstavba 2005-2007:celá akce ve výši 2,8 mil. Kč) a místní komunikace u 9 RD v Medlově 
(náklady ve výši 2,4 mil. Kč).  
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V roce 2006 byla dokončena výstavba víceúčelové sportovní haly (celkové náklady cca 
24 mil. Kč), pokračovalo budování splaškové kanalizace v Medlově a místní části Zadní Újezd 
(náklady cca 25 mil. Kč). 

 
 
 
K 1.9.2005 byla dokončena generální rekonstrukce Mateřské školky, která stála zhruba 

11 mil. Kč.  
Byla zahájena výstavba tělocvičny u ZŠ Medlov, která bude sloužit jako víceúčelová hala 

k široké škále sportů (celkové náklady akce jsou plánovány na 24 mil. Kč s tím, že v roce 2005 
byla realizována část akce ve výši cca 13 mil. Kč).  

Další akcí obce v roce 2005 bylo vybudování splaškové kanalizace Medlov – Zadní Újezd 
a kanalizačních přípojek v ceně zhruba 10 mil. Kč a zahájení výstavby inženýrské sítě a 
komunikace pro lokalitu rodinných domů za 
Mateřskou školkou ve výši 3 mil. Kč. 

Dále obec Medlov vybudovala chodník 
podél hlavní silnice, nechala si vypracovat 
projektovou dokumentaci pro ÚŘ na stavbu 
cyklostezky ve směru na Uničov, projektovou 
dokumentaci pro ÚŘ na výstavbu rodinných domů 
v Hlivicích, vybudovala novou zastávku autobusů, 
opravila kapli v Hlivicích a zahájila výstavbu místní 
komunikace „úvoz“ v Medlově.    
      

 
        Mateřská školka Medlov 
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V roce 2011 byl vybudován chodník k vlakovému nádraží. Celkové náklady na tuto 

investiční akci činily 970 tis. Kč, z toho dotace z POV 480 tis. Kč. Druhou významnou investiční 
akcí bylo vybudování Naučné stezky Bradlo. Celkové náklady činily 575 tis. Kč z toho dotace z 
Ministerstva pro místní rozvoj PORV 400 tis. Kč.  

Ze společenských a kulturních akcí se konala tradiční Vavřinecká pouť v měsíci srpnu. 
Tento ročník byl pojat jako návrat k tradicím. Dále byl uspořádán řemeslný jarmark, loutkové 
divadlo pro děti, kulturní program a také letní kino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
V roce 2010 proběhla výměna oken na mateřské škole, obecním úřadě, kulturním domě  

a tělocvičně s náklady 970 tis.Kč, v mateřské škole bylo také modernizováno topení a sociální 
zařízení za 430 tis. Kč. Za 170 tis. byla opravena kaple, 870 tis. stálo vybudování místní 
komunikace a chodníků, 947 tis. Kč dětské hřiště. V roce 2010 také probíhala protipovodňová 
regulace toku Brabínku, kdy investorem byly Lesy ČR. 

V měsíci srpnu se konala tradiční Vavřinecká pouť. 

NOVÁ HRADEČNÁ                     Počet obyvatel: 815 

Nová Hradečná 193, 783 84 
Starosta: Ing. Tomáš Müller  
E-mail: obec@hradecna.mcs.cz 
Tel.: 585 032 264 
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 V roce 2009 proběhla oprava cca 1 km místních komunikací v obci s náklady 1,3 mil. Kč 
(dotace POV 500 tis. Kč) a byl dobudován vodovodní řad k novým RD za 500 tis. Kč. V květnu 
Nová Hradečná oslavila 665 let od 1. písemné zmínky o obci. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2008 byl dobudován vodovodní řad o délce 1000 metrů v celkové výši  

5,3 mil. Kč (dotace z Ol. kraje - Fondu na podporu  výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury 4,2 mil Kč). Také byla rekonstruována výdejna stravy a sociální zařízení  
v mateřské škole ve výši 300 tis.Kč, opraven památník obětem první světové války  
v celkové výši 50 tis. Kč  (dotace Ol. kraje 30 tis.).  

Obec má bohatý kulturní  a společenský život. 
 
 
 
Mezi nejvýznamnější investiční akci obce v roce 2007 můžeme zařadit opravu silnice v 

obci v délce cca 1 km. Na akci se finančně podílela Správa silnic Ol. kraje (8 mil. Kč) a obec (1 
mil. Kč). Na úpravu vrcholové partie skály - Vyhlídky Bradlo přispěl částkou 2 mil. Kč Olomoucký 
kraj v rámci dotačního titulu na podporu významných projektů, obec se spolupodílela částkou 60 
tis. Kč. 

Za přispění dotace POV ve výši 300 tis. Kč se podařilo dobudovat veřejné osvětlení 
v počtu 17 světel, obec se na této akci podílela částkou  280 tis. Kč. 
Obec také uspěla v dotačním programu Ol. kraje na opravy památek místního významu  
a opravila kamenný kříž před kostelem (50 tis. Kč dotace, 10 tis. Kč obec). 
 
 
 

2008 
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Obec se podílela částkou 700 tis. Kč na opravě místních komunikací (obrubníky…), 

kterou spolufinancoval 3 miliony Olomoucký kraj, v obci byla také rozšířena síť nízkého napětí 
s náklady 400 tis. Kč. 
 Obec iniciovala přípravu projektu úprav vyhlídky na Bradle, za tímto účelem byly 
vypracovány dvě projektové dokumentace – Úpravy vyhlídky Bradla a návrh naučné stezky, která 
by měla vést z Libiny do Nové Hradečné. 
 
 
 

V obci proběhla v roce 2005 výstavba veřejného osvětlení za cca 380 tis. za pomocí 
dotace POV 170 tis. Kč. 

2005 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/


Svazek obcí mikroregionu Uničovsko 
Masarykovo nám. 1 
783 91  Uničov  www.mikroregion.unicovsko.cz 

26 

2008 

2009 

2010 

 

  
V roce 2011 obec realizovala pouze jednu investiční akci a to solární panely pro ohřev 

vody v budově základní školy v celkové hodnotě 516,7 tis. Kč. Obec uspěla s žádosti o 
poskytnutí dotace z OP ŽP na projekt „likvidace bioodpadu v obci – kompostér (6,5 mil. Kč). 
Realizace akce bude probíhat v roce 2012.   

 

 
 
V rámci zpracování digitálního protipovodňového plánu obce byl vybudován bezdrátový 

rozhlas v obci Oskava a všech místních částech za 1,5 mil. Kč, také na digitální zpracování 
územního plánu obce, cena díla 1,4 mil. Kč získala obec dotaci 90 %.  

V roce 2010 bylo podáno několik žádostí o dotace (zpracování protipovodňového plánu, 
digitální zpracování územního plánu, solární ohřev TUV pro ZŠ Oskava, kompostárna).  

V obci proběhl společenský ples, žákovský turnaj ve fotbale o pohár starosty obce, beseda 
se seniory, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a živý betlém ve spolupráci se ZŠ Oskava.  

 
 
 

V roce 2009 proběhla rekonstrukce školní 
jídelny za 8 mil. Kč, která spočívala ve stavebních 
úpravách objektu, výměně technologie vývařovny, 
přípravny jídel, oddělených úseků skladů. 
Přebudována byla celá jídelna, sociální zařízení a 
šatny, bezbariérový vstup. Byly nainstalovány nové 
spotřebiče, plynové sporáky, smážící pánev, varné 
kotele a konvektomat.  
 Proběhly rekonstrukce místních 
komunikací na Vésku (650 tis. Kč), na Godwäsch  
(300 tis. Kč), Václavov (300 tis. Kč).  
 Obec má bohatý kulturní a společenský 
život – uskutečnily se oslavy 230. výročí založení 
školy v Oskavě, konala se řada společenských plesů, soutěží v požárním sportu, turnaj v kopané o 
pohár starosty obce, tradiční setkání se seniory či jubilanty s hudbou a tancem, v prosinci proběhlo 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
 
  
 Mezi hlavní investice roku 2008 můžeme 
zařadit vybudování čtyř autobusových zastávek 
s náklady cca 890 tis. Kč, z toho  
499 tis. dotace z POV Olomouckého kraje, dále se 
obec finančně spolupodílela na opravě silnice III. 
třídy přes Mostkov ve výši 1,888 tis. Kč a provedla 
opravu místních komunikací v Oskavě, Třemešku, 
k.ú. Nemrlov za 3,116 tis. Kč. 
 
 
 

 

OSKAVA                          Počet obyvatel: 1 376 
Oskava 112, 788 01 
Starosta: Radomil Brada  
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz 
Tel.: 583 233 556 
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V tomto roce pokračovalo další etapou budování kanalizace v místní části Mostkov 

(náklady 1,1 mil Kč). V obci proběhl společenský ples obecního úřadu, beseda pro seniory 
s kulturním vystoupením, vítání občánků a již tradičně žákovský turnaj o pohár starosty obce. 

 
 

 
 
V roce 2006 Obec Oskava zahájila a dokončila investiční akci "Rekonstrukce objektů ZŠ" 

za 15,6 mil. Kč. Pokračovala výstavba kanalizace v Mostkově (v roce 2006 investováno 13,5 mil 
Kč), celkem od počátku výstavby 27 mil. Kč. 

Mezi nejdůležitější kulturní a sportovní akce v roce 2006 můžeme zařadit  
4 společenské plesy - Mysliveckého sdružení Oskava, Mysliveckého sdružení Mostkov, ples 
Obecního úřadu a Sportovní ples. Dále proběhlo setkání zástupců obce se seniory  
v kulturním domě za účasti taneční skupiny a žákovský turnaj o pohár starosty obce Oskava. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V roce 2005 byla zahájena výstavba kanalizace v Mostkově s celkovými náklady  
30 mil. Kč (v roce 2005 proinvestováno již cca 13 mil. Kč). 

 

2005 
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V roce 2011 byla největší investiční akcí Rekonstrukce půdních prostor ZŠ na 
počítačovou a jazykovou učebnu (náklady 5 mil. Kč). Obec se snažila několik let získat na tuto 
akci dotaci, ale neúspěšně. Vzhledem k nárůstu počtu žáků rozhodlo zastupitelstvo zahájit 
rekonstrukci z vlastních zdrojů a úvěru od ČS. V půdních prostorách vznikly prostory vybavené 
špičkovou počítačovou technikou (18 samostatných pracovišť pro žáky, interaktivní tabule, 
prostory pro malířský atelier, keramickou dílnu a jiné ruční práce). 

V tomto roce byla také dokončena II. etapa projektu Rekonstrukce návsi. V rámci 
rekonstrukce byly např. upraveny zelené plochy, vysazeny keře a stromy, vybudováno dětské 
minihřiště a prostor pro lavičky, vše v horní části obce kolem potoka Teplička (náklady 1 mil. Kč).  

Pro bezpečnost dětí a občanů byla zahájena I. etapa výstavby cyklostezky ve směru       
k léčebně Paseka. Obec financuje výstavbu cyklostezky z vlastních prostředků. K realizaci obec  
přistoupila hlavně z těchto důvodů: hustý provoz vozidel, úzká silnice, docházející děti do školy      
z bytovek u OLÚ, zaměstnanců a pacientů do Sanatoria. Obec má zájem dokončit výstavbu co 
nejrychleji, avšak limitující jsou opět finance. 
 

 
 

 
 

Obec každoročně vynaloží velké množství finančních prostředků a sil na celkovou údržbu 
zeleně a dětských hřišť (přes 6 400 ks dřevin, 170 stromů, téměř 10 ha travnatých ploch). 
  
 

 

 

PASEKA                        Počet obyvatel: 1 288 
Paseka 17, 78397  
Starosta: Jiří Blažek 
E-mail: paseka@unicovsko.cz 
Tel.: 585 039 272 
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V roce 2010 byla vybudována dvě parkoviště (včetně zeleně) - u Obecního úřadu a 
parkoviště u Kulturního domu s náklady 1,5 mil.Kč (dotace  MMR 900 tis.). 

Zrekonstruovaná parkoviště tak dokončila I. etapu velkého projektu "Rekonstrukce 
návsi“, jehož součástí bylo vybudování in-line okruhu v délce 1km, dvou lávek přes potok 
Teplička, dvougeneračního dětského hřiště, víceúčelového sportoviště a 2,5 ha zregenerovaných 
travnatých ploch, výsadba 160 nových stromů a osázení 6400 ks nízkorostoucích dřevin a keřů. 
Celkové náklady této I.etapy byly téměř 14 mil.Kč, 2. etapa projektu bude zahájena v dubnu 2011. 

V lokalitě Za hřištěm pokračovala výstavba nových RD - společný projekt řešil vybudování 
nové komunikace k novým RD a výsadbu zeleně a zeleného pásu, techniku na údržbu této 
zeleně (dotace z MAS 960 tis., podíl obce 1,3 mil.). Dále byly vybudovány asfaltové vjezdy k 8 RD 
- náklady 500 tis.Kč. 

 
Poprvé v r. 2010 byla vyhlášena soutěž - Kvetoucí Paseka - o nejhezčí předzahrádku, 

květinovou výzdobu oken a balkonů. Soutěž byla dotovaná částkou 15 tis. Kč - vítěz obdržel 5 tis. 
Kč, obec také poskytla půjčku Římskokatolické církvi Paseka ve výši 400 tis. Kč na výmalbu 
interiéru kostela sv. Kunhuty.  

Dále jsou zpracované projekty na další připravované akce v dalším období - projekt  
"Intenzifikace ČOV  Paseka", biocentrum – kačák. 

 
 
V roce 2009 obec Paseka realizovala následující projekty.  

 Úprava návsi Paseka - I.etapa-  vybudování in-line okruhu - délka 1km,dvě nové lávky 
přes potok Teplička,dvě dětská hřiště - děti do 6 let a děti od6 - 12 let,víceúčelové sportoviště - 
floorbal, házená, košíková, tenis, nohejbal, v zimě kluziště. Hřiště má umělé osvětlení, asfaltový 
povrch. Náklady 12 mil.Kč (dotace ROP 8,6 mil. Kč). 
 Rekonstrukce zeleně v intravilánu obce - I.etapa - výsadba 160 ks.vzrostlých stromů, 
založení trávníků, výsadba zeleně kolem nově vybudovaných hřišť a sportovišť, zeleň u nové 
výstavby rodinných domků,nová zeleň na hřbitově, výsadba keřů a trvalek v celkovém počtu 6400 
ks. Náklady 3,6 mil.Kč (dotace SFŽP - 3,2 mil.Kč). 
 Dětské hřiště u MŠ Paseka v zahradě MŠ - součástí je asfaltový chodník (pro koloběžky, 
tříkolky apod.), 5 prvků minigolfu - zručnost dětí, pružinové prvky, skluzavky, zahradní tělocvična, 
pískoviště. Rekonstrukce zahrady bude pokračovat i v roce 2010 (nové oplocení, další hrací 
prvky). Náklady 560 tis.Kč. (dotace MAS Uničovsko -SZIF 410 tis. Kč). 
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Rekonstrukce místních komunikací - vyfrézování vozovky, pokládka asfaltu, (850 tis.Kč, 

dotace POV 490 tis.Kč). 
 Dále pokračuje postupná rekonstrukce bytů - bytových jader z vlastních zdrojů, na 
koupališti bylo nutno vyvrtat studnu (100 tis. Kč), obec provádí běžnou celoroční údržbu obce. 
Koná se řada společensko-kulturních a sportovních akcí: plesy - Obecní ples, Svatohubertský 
ples, ples Sokola Paseka, Sport pro všechny; každoroční Setkání seniorů - živá hudba, pohoštění, 
vystoupení dětí ZŠ, tombola - tato akce je velmi oblíbená, zúčastňuje se velký počet seniorů nejen 
z Paseky, ale také jejich přátel a známých. V roce 2009 proběhlo 2x Vítání občánků (13 dětí). 
Šikovné děti se mohly zúčastnit Mistrovství světa hraček - kulturní komise obce připravila výstavku 
dobových hraček, děti vystavovaly také své vlastnoručně vyrobené hračky, byla vyhodnocena 
nejhezčí hračka, v rámci Dětského dne děti mohly soutěžit o nejhezčí masku  apod. Při Vánočním 
zpívání děti ZŠ zpívají koledy, podává se starostův punč, setkání je vždy zakončeno velkým 
ohňostrojem. 

 
 
Mezi nejvýznamnější akci můžeme zařadit výměnu oken v budovách MŠ, ZŠ, družiny, 

tělocvičny, zateplení všech těchto budov, rekonstrukci topení - v každém objektu byla zřízena 
kotelna, zrušeno dálkové vytápění, provedena byla také výměna rozvodů a radiátorů. Náklady cca 
9,5 mil.Kč (dotace 6,7 mil. Kč  SFŽP).  Další akcí byla rekonstrukce místní komunikace  za 1,8 
mil. Kč  (dotace POV – 470 tis. Kč), oprava místní komunikace  Karlov 60 tis. Kč, inženýrské sítě 
pro 9 RD  -  550 tis. Kč. Obec dále pokračovala v přípravě dalších projektů do Regionálního 
operačního programu, SFŽP, POV atd. Na přípravu projektů k žádostem o dotace na rok 2009 již 
byla investována částka více než půl milionu Kč. 

 

Ku příležitosti výročí  350 let školy v Pasece  proběhlo slavnostní setkání paseckých 
občanů - rodáků a současně otevření rekonstruovaných budov MŠ, ZŠ, k výročí byla vydána 
kniha. Jako už každoročně se uskutečnila řada běžných kulturních akcí (vítání občánků, 
každoroční setkání seniorů u dechovky, akce kulturní komise - dětský den, vánoční koncert, 
Mistrovství světa ve sbírání hub, turnaj tělesně postižených sportovců, Pasecká trefa, tenisový 
turnaj starostů Paseka - Generali cup  apod.). 
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 Do oprav místních komunikací a nové 
výstavby kruhového objezdu u rodinných domů 
bylo investováno 2.2mil.Kč. Dále byla vyměněna 
okna v jednom z panelových domů (1,1 mil. Kč) a 
vyměněna okna v základní škole (600 tis. Kč).  
Jelikož záměrem obce je vybudování cyklostezky 
ve směru na OLU, byly za tímto účelem 
vykupovány a zaměřovány pozemky (270 tis. Kč).  

 
 
 
 
 
 
Velmi úspěšná byla kulturně-společenská akce v rámci projektu s účastí KÚ - Paseka - 

Lughnasadh 2007 - kreslená díla dětí ZŠ Paseka byla vystavována na zámku Kačina společně s 
takovým umělcem jako Olbram Zoubek, Josef Ryzec, Antonín Stibůrek a další. (120 tis. Kč). 

Další úspěšnou akcí byl ZUBR - CUP na Karlově - parkurové skákání (účast cca 2000 
návštěvníků - 400 dětí z Dětských domovů).  
Poměrně nákladná byla i příprava projektů na žádosti z fondů EU: Sportovně-relaxační centrum 
Paseka - náklady 55mil.Kč, Rekonstrukce návsi - 17mil.Kč, cyklostezka - 4.2mil. Kč.  
 
 

Mezi nejvýznamnější investiční akce obce v roce 2006 můžeme zařadit rekonstrukci a 
monitoring vodovodní a kanalizační sítě (1,7 mil. Kč), opravu nebo výstavbu nových 
komunikací k novým RD (1 mil.Kč), dále rekonstrukci travnaté plochy fotbalového hřiště (300 
tis.),  osazení nových vrat do Hasičské zbrojnice (200 tis.), výsadbu zeleně kolem DPS (150 tis. 
Kč). 

Obec si v roce 2006 nechala zpracovat marketingovou studii na 
podporu rozvoje cestovního ruchu s názvem „Živá Historie“ -  v rámci 
několikaetapového projektu „Krajina tří srdcí“, který je zaměřen na 
rozvoj celé turistické oblasti. Bylo vytvořeno logo projektu, spuštěny 
internetové stránky a vydáno informační CD. Náklady na tento projekt 
z programu SROP byly 1,2 mil Kč.  

První sobotu v září 2006 Paseka slavila 680. výročí od první písemné zmínky obce, k této 
události vydala knihu. Pro pasecké občany byla připravena veselice s cimbálovou muzikou 
s bohatým občerstvením. 
 
  

V roce 2005 obec realizovala protipovodňová opatření, vybudovaly se nové záchytné 
příkopy a čistily se meze a příkop (náklady 230 000 Kč). Obec investovala 620 tis. Kč do opravy 
Kulturního domu - jedná se o další etapu jeho celkové rekonstrukce - za pět let bylo investováno 
již 6 mil.Kč.  

Další investiční akcí byla modernizace interiéru, rekonstrukce sociálního zařízení atd. 
zdravotního střediska s náklady 410 tis. Kč.  Na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň obec 
poskytla 630 000Kč z rozpočtu a na bytové hospodářství bezmála 2 mil. Kč.    
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Akcí roku 2011 byla kolaudace 

splaškové kanalizace a čistírny odpadních 
vod. Obyvatelé začali napojovat své 
nemovitosti a ve zkušebním provozu ČOV 
zahájila činnost. Akce obec zadlužila, proto se 
vzdala plánovaného zateplení základní školy ze 
Zelené úsporám. V obci dále bylo 
zrekonstruováno veřejné osvětlení s místním 
rozhlasem. Rekonstrukce přišla na 750 tis. Kč, 
z toho dotace z POV činila 50 %. Výsledkem by 
mělo být snížení nákladů na elektrickou energii.  

 
 
 
 

 
Obec také finančně podporuje sportovní aktivity v obci, Klub důchodců a občanské 

sdružení. Oblíbené jsou také koncerty KPH. Aktivní parta sportovkyň připravila řadu úspěšných 
akcí -  valentýnský večírek, slet čarodějnic, dětský den, fotbalový zápas se starými pány, 
rozsvícení vánočního stromku by se mohlo stát novou tradicí. Charitativní akce Psí oči podpořila 
granulemi útulek pro psy. 
 
 
 

 
Nejdůležitější akcí roku 2010 se stala svým 

významem pro život obce i náklady stavba 
kanalizace a ČOV (z celkových nákladů cca 78 mil. 
Kč činí dotace OPŽP 55 mil. Kč a SFŽP ČR 3 mil. 
Kč a dotace 3,8 mil. Kč Ol. kraje). Stavba bude 
předána v dubnu roku 2011. Obec stále čeká na 
výsledky výzvy Zelená úsporám, kde čeká na 
administraci projekt na zateplení ZŠ. Proto bylo 
prozatím započato s opravou školy z vlastních 
prostředků – byla vyměněna 1/3 oken v hodnotě 
600 tis. Kč.  

Výborná parta sportovkyň (aerobic a 
kopaná) bez nároků na podporu finančních 
prostředků obce připravila několik úspěšných akcí  - biatlon, valentýnský večírek, slet čarodějnic, 
dětský den, fotbalový zápas se starými pány. 
 
 
 

 
 
 
 
 

PŇOVICE               Počet obyvatel: 876 
Pňovice 187, 784 01 
Starostka: Mgr. Ludmila Zavadilová 
E-mail: ou@pnovice.cz 
Tel.: 585 380 069 
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V roce 2009 bylo vybudováno v areálu TJ 

SOKOL dětské hřiště s řadou herních prvků, které 
je hojně navštěvováno dětmi i s rodiči. Při realizaci 
pomohly i dary sponzorů.  
 Díky dotaci z POV byla opravena místní 
komunikace na Boudy v hodnotě 509 tis. Kč.  
 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele 
stavby „Pňovice – kanalizace a ČOV“. Plánovaná 
hodnota díla je ve výši 76 mil. Kč.  
 Je připravena dokumentace a zpracována 
žádost na vybudování rybníka Olšina. JSDH 
získala dotaci a ke zvýšení své akceschopnosti 
zakoupila a opravila Avii.  
  
  

Obec je jedním ze sponzorů společenských, kulturních a sportovních akcí, např. 
Mariášový turnaj,  Slet čarodějnic, Májové oslavy, Den dětí, O pohár starostky – turnaj v ženské 
kopané a Pňovický dřevák (turnaj v malé kopané), Závod mopedů, Tenisový turnaj O pohár Anne-
Marie, Svatováclavské hody , Vánoční turnaj ve stolním tenise atd. 

Svatováclavské hody připravovalo ve spolupráci s obcí Kirri o.s. Z Mas Moravská cesta 
byla získána dotace, oslavy trvaly tři dny, nechyběl lunapark, tradiční jarmark, ukázky 
středověkých bojů, výstava živých zvířat, Mše svatá, posezení s místní dechovkou v parku. 

 
 
 
V roce 2008 byla rekonstruována Mateřská škola – výdejna a nové sociální zařízení 

s celkovými náklady 850 tis., proběhla rekonstrukce části místní komunikace (400 tis.), opravena  
fasáda farního kostela a chodník u louky (350 tis.), vysázena alej za vykácené stromy podél 
komunikace při stavbě silnice Chomoutov – Pňovice. V rámci příprav žádosi o dotaci probíhá 
výkup pozemků a připravuje se  projekt na revitalizaci rybníku  Olšina.  

 

V obci byla zčásti rekonstruována místní komunikace s náklady 300 tis. Kč. Obec 
pokračovala s výkupem pozemků pro výstavbu rodinných domů a nechala zpracovat zastavovací 
studii. Obec také v roce 2007 nechala vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu 
„Kanalizace a ČOV“ v hodnotě 1,5 mil. Kč. 
 
 

V obci byl vybudován nový chodník a lávka přes Hlavnici, opraven chodník v centru 
obce, u Obecního úřadu byl umístěn přístřešek pro kola. V lokalitě Berounka byly vybudovány 
inženýrské sítě pro 16 rodinných domů. Byla také zrestaurována socha sv. Jana 
Nepomuckého na návsi a Pomník padlým u kostela sv. Václava.  

Obec je sponzorem kulturních a sportovních akcí, uskutečnil se např. turnaj v ženské 
kopané (O pohár starostky), v září se konal již čtvrtý ročník Závodu mopedů. 

V roce 2005 byl v obci zaveden bezdrátový internet za 35 tis. Kč, vybudována lávka přes 
Hlavnici a chodník (380 tis. Kč), přechod pro chodce u OÚ (130 tis.). Dále byla opravena 
nejhorší část kostkové silnice za částku 1,2 mil. Kč za přispění Olomouckého kraje. Obec 
požádala Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na vybudování infrastruktury v lokalitě "Berounka“. 
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 V roce 2010 a 2011 nebyly v obci realizovány žádné významnější investice. Během roku se 
v obci koná řada společenských akcí, mezi něž se řadí tříkrálová sbírka, jedlička, šmigrust, hody 
(vždy v neděli, která je bližší k datu 16. května svátku sv. Jana Nepomuckého), fotbalový turnaj, 
HOBBY výstava, vánoční besídka a besedy s fotografem Jindřichem Štreitem. 
 
 

 
 V roce 2009 neproběhla v obci žádná 
významnější investice, na svátek sv. Jana 
Nepomuckého se opět uskutečnil hodový průvod 
obcí. 
 

 
 
 

 
 
 
 
V roce 2008 byl zpracován projekt inženýrských sítí na výstavbu rodinných domů, do 

budoucna by chtěla obec budovat kanalizaci a snaží se získat finanční prostředky na realizaci 
náročné akce. V  únoru proběhla beseda s promítáním s Doc. Mgr. Jindřichem Štreitem, v květnu 
také oslava hodů s průvodem kolem obce. 

 V roce 2007 byla opravena socha Panny Marie s Ježíškem s celkovými náklady  
70 000,- Kč (z toho dotace Olomouckého kraje 50 000,- Kč).   
Na svátek sv. Jana Nepomuckého - 13. května se uskutečnila oslava hodů.  

 
 
 Významnou investiční akcí obce byla 
oprava kulturně společenského zařízení  
s náklady 400 tisíc  Kč. 
 
 
 
 
 

       
  
 
 

 

Obec v roce 2005 provedla generální opravu veřejného osvětlení s dotací  
187 000,- Kč z POV. 

STRUKOV                 Počet obyvatel: 140 
Strukov 33, 784 01 
Starosta: Jiří Hubáček 
E-mail: ou.strukov@iol.cz 
Tel.: 585 380 266 
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Nejvýznamnější investiční akcí v roce 2011 byla v Revitalizace chodníků a veřejného 

prostranství. Záměrem revitalizace chodníků po obou stranách silnice III/44629, která je hlavním 
průtahem obce Šumvald, bylo uvést stávající chodníky do řádného stavu z hlediska kvality povrchu 
a konstrukce a doplnit chodníky chybějící. Celková délka řešeného úseku byla 3,6 km. Součástí 
stavby bylo i vybudování nástupních hran ke stávajícím autobusovým zálivům, osazení nových 
autobusových přístřešků, doplnění mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, plakátovací plochy) a 
výsadba zeleně (keřové pásy, stromy). 
 
 

 
 

 

 
 

Mezi další realizované akce patří: výměna oken na vstupní části budovy základní školy 
(celkové náklady 227 tis. Kč). V rámci této akce byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová, 
všechna okna byla opatřena žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. Důvodem bylo zajistit úsporu ve 
vytápění budovy ZŠ; modernizace osvětlení v mateřské škole (celkové náklady 108 tis. Kč). 
Obec provedla modernizaci osvětlení, stavební úpravy v části suterénu a finančně se podílela na 
vzniku nové šatny.  

Pro zajištění údržby veřejného prostranství byl pořízen malotraktor včetně sypače ve výši 
538. tis. Kč. 

V roce 2011 se konaly dvě významné akce: Oslavy 130. výročí založení Hasičského 
sboru. Oslavy byly zahájeny slavnostní mší v šumvaldském kostele sv. Mikuláše, následoval 
slavnostní průvod obcí, v jejímž čele jel koňský doprovod se zapřaženou historickou hasičskou 
stříkačkou. Oslavy dále pokračovaly na místním hřišti, kde proběhlo předání pamětních plaket, 
čestných uznání a pamětních medailí za dlouholetou činnost ve sboru. Tím skončila oficiální část 
oslav a následovala pohárová soutěž zařazená do seriálu Hanácké extraligy v požárním útoku 
mužů a žen. Na závěr oslav nechyběl ohňostroj a zábava spojená s tancem a hudbou.  

ŠUMVALD                             Počet obyvatel: 1 720 
Šumvald 17, 783 85  
Starosta: Ing. Josef Šenk 
E-mail: sumvald@sumvald.cz 
Tel.: 585 041 258 
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Druhou neméně významnou akcí byly Oslavy 100 let školy spojené s výstavou „Historie 
školství v Šumvaldě 1666 - 2011“. Sobota 17. září 2011 byla velmi významným dnem nejen pro 
školu, ale pro celou obec Šumvald. Přesně před 100 lety byla totiž slavnostně otevřena a 
vysvěcena tehdy nová budova školy. Občané i návštěvníci mohli zhlédnout vzorně upravenou a 

vyzdobenou školu, navštívit 
výstavu mapující historii školství 
v obci, která byla rozdělena do tří 
částí – nejstarší byla věnována 
škole v době Rakouska-Uherska, 
druhá době prvorepublikové a třetí 
novodobé, zakoupit si almanach či 
pohlednici, poslechnout si dva 
skvělé koncerty, ochutnat vynikající 
lahůdky připravené kuchařkami ze 
školní jídelny nebo si jen tak 
posedět v parčíku u školy a 
zavzpomínat si na dobu, kdy do 
zdejší školy chodili. 

 
 
 
 
Na podzim r. 2010 byly po náročných stavebních úpravách a opravách opěrných zdí, které 

si vyžádal téměř havarijní stav způsobený předchozí výstavbou kanalizace, zkolaudovány silnice 
č. II/446 a III/44629 v Šumvaldě a Břevenci. Investorem byl Olomoucký kraj, kterému se díky 
získané dotaci z ROPu podařilo rekonstruovat výše uvedené silnice a dát tak silničnímu průtahu  
Šumvaldem a Břevencem nový kabát. 

Dále byla vybudována kanalizace pro RD  (1,9 mil. Kč), bylo provedeno zateplení a 
výměna oken v bytovce 428 tis. Kč, úprava veřejných prostranství a chodníků u domu služeb
  480 tis. (dotace SZIF 360 tis.), výměna oken v tělocvičně a v koridoru ZŠ 954 tis., úprava 
hřiště v Břevenci 198 tis. 

V prosinci se uskutečnila velmi úspěšná akce s názvem Betlémy 2010. Kromě výstavy 62 
exponátů betlémů, proběhla i soutěžní přehlídka vánočního pečiva a zdobení a divácky 
nejzajímavější částí celé kulturní akce byla určitě trojice adventních představení nazvaných Oživlý 
Betlém.  Ve skvělé a srdečně divácké atmosféře tu byly k vidění výborné herecké výkony, nápaditá 
a dobře nasvícená scéna, ale také zapojení živých zvířat. 
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Obec v roce 2009 realizovala tyto nejvýznamnější investiční akce:  
- Podpora zdravého životního stylu – vybudování dětských hřišť a odpočinkových ploch s 
celkovými náklady 1 076 tis. Kč v rámci projektu financovaného prostřednictvím MAS Uničovsko 
o.p.s. ze SZIF. 
- Víceúčelové hřiště a oprava šaten s celkovými náklady 6,5 mil. Kč (dotace z ROP Střední 
Morava) 
- Výměna oken a dveří v Mateřské škole Šumvald, celkové náklady na akci: 921 tis. Kč (dotace 
z POV Olomouckého kraje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obec v roce 2008 získala finanční prostředky na opravu budovy obecního úřadu 

z programu POV (stará dřevěná okna byla vyměněna za plastová, byla namontována nová 
radiátorová tělesa a natažena nová elektroinstalace, počítačové a telefonní rozvody) a z programu 
ROP na revitalizaci šaten a víceúčelového hřiště. Dále obec zažádala prostřednictvím MAS 
o.p.s. Uničovsko o dotaci na vybudování dětských hřišť a odpočinkových ploch. 

Během  roku se pokračovalo v II. etapě výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, 
které byly během listopadu a prosince předány do ročního zkušebního provozu, také byly opraveny 
místní komunikace. V září byla zahájena rekonstrukce vozovky II. a III. třídy Šumvald – 
Břevenec budováním opěrných zdí v Břevenci. Opraveny byly také nebytové prostory na Domu 
služeb (kadeřnictví, pedikúra, masáže) a sociální zařízení v MŠ (II. patro). 

V prosinci byl uspořádán v sále KD v Šumvaldě tradiční vánoční koncert. Více než sto 
účinkujících, od nejmenších dětí po dospělé zpěváky, představilo koledy a básničky a vytvořilo 
vřelou atmosféru plnou pohody a porozumění. Za zmínku z kulturní oblasti stojí také uspořádání 
výstavy betlémů, podařilo se soustředit celkem 123 sběratelských kousků a výrobků s motivem 
betléma. Betlémy byly vyrobeny z nejrůznějších materiálů (papír, lepenka, dřevo, perník, slané 
těsto, lepené těstoviny, keramika, kašírovaná hmota, polystyren a dokonce i drát). Výstavu 
navštívilo celkem 1.103 návštěvníků. 
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Nejvýznamnější akcí roku 2007 byla II. etapa výstavby kanalizace (proinvestováno 49 mil. 

Kč). dále se obec podílela na opravách bytového fondu ve vlastnictví obce s náklady 700 tis. Kč, 
nemalou částku taktéž obec vynaložila na opravu veřejného osvětlení (cca 100 tis.). Velká 
pozornost ze strany obce byla soustředěna na volnočasové aktivity dětí a mládeže – byl 
vybudován parčík s posezením, zakoupena a na zahradě mateřské školy umístěna dětská hrací 
sestava za bezmála 113 tis. Kč. Obec se také finančně podílela na založení a vybavení 
mateřského centra „Delfínek“ pro maminky s dětmi. Vedení obce také intenzivně pracovalo na 
dalším rozvoji obce a nechalo zpracovat dokumentace na 4 velké projekty, které by měly být 
realizovány v budoucnu. 

 

V Šumvaldě se pořádala 19. 5. putovní soutěž „Hry bez hranic“, ke 100. výročí založení 
spolku Českého svazu včelařů byla uspořádána včelařská výstava, která přiblížila historii vzniku 
spolku a ukázala práci včelařů a moderní způsob chovu včel. Kaple sv. Antonína Paduánského 
v Břevenci byla prohlášena za kulturní památku. 

 
 

V rámci výstavby kanalizace bylo proinvestováno cca 25 mil. Kč. Byla  rekonstruována 
Základní škola za 630 tis. Kč a objekt Technických služeb obce za 250 tisíc (sociální zařízení a 
šatny). S celkovými náklady 75 tis. Kč byly opraveny dvě památky místního významu – Boží 
muka ve směru na Troubelice a umístěn nový pamětní kříž  u Mirotínka. 

 
 

 
 Obec prováděla v roce 2005 
protipovodňové opatření (Oskava) s celkovými 
náklady 2,7 mil. Kč. 

V roce 2005 obec realizovala v rámci 
dotačního programu POV opravu sociálního 
zařízení ve staré budově ZŠ Šumvald za cca 380 
tis. Kč. 
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V roce 2011 dokončila obec projekt kanalizace Pískov I. a II. etapa a intenzifikace ČOV 

Troubelice celkem za 57 mil. Kč, poslední etapou s touto akcí spojenou, a to rekonstrukcí 
chodníků a položení finálního povrchu komunikace v průtahu místní částí Pískov za 4,5 mil. Kč. 
Dále obec ukončila projekt Zateplení ZŠ Troubelice, který spočíval ve výměně oken a dveří za 
plastové profily, opravu a zateplení plochých střech a kompletní zateplení obvodových plášťů 
celého objektu školy. Dále byl kompletně vyměněn plynový topný systém, který spočíval v osazení 
lokálních kotelen, kompletních měděných rozvodů a radiátorů s termostatickými hlavicemi. Na 
budově školní jídelny byl v rámci tohoto projektu vybudován solární systém pro ohřev teplé 
užitkové vody. Tento projekt rapidně snížil energetickou náročnost budovy, která dle energetického 
auditu činí řádově 0,5 mil Kč/ročně. Náklady na tuto akci činily celkově cca 28 mil. Kč. Na obě tyto 
akce obec obdržela dotační prostředky z fondů EU. 
 

 
 
 
 
 
V roce 2010 obec Troubelice provedla jako jednu z nejdůležitějších akcí „Intenzifikaci 

ČOV Troubelice a kanalizaci v místní části Pískov“ za 57 mil. Kč, na kterou čerpala finanční 
prostředky z fondů EU, dále dvě dětská hřiště v místních částech Lazce a Pískov za 0,5 mil Kč a 
„Park pro volnočasové aktivity“ u Základní školy v Troubelicích za 0,9 mil Kč. 
 

       
 
 
 

   

TROUBELICE                    Počet obyvatel: 1 899 
Troubelice 352, 783 83  
Starosta: Bc. Ondřej Plačko 
E-mail: troubelice@troubelice.cz 
Tel.: 585 032 108 
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  V roce 2009 bylo vybudováno dětské hřiště s mobiliářem a oplocením v těsné blízkosti 
ZŠ v Troubelicích za cca 1,5 mil. Kč. Hřiště je určeno dětem z naší základní a mateřské školy a 
rodičům s dětmi. Dotace 706 tis. Kč byla poskytnuta z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF), 
prostřednictvím MAS Uničovsko o.p.s. 
  Dále byla opravena místní komunikace v Lazcích (1 296 tis. Kč), vysazena nová zeleň 
v obci (475 tis. Kč), z havarijních důvodů byly opraveny propojovací chodby pavilonů ZŠ za téměř 
2,5 mil. Kč a také byl opraven kamenný kříž na návsi v Pískově (60 tis. Kč). 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi nejvýznamnější akci můžeme zařadit rekonstrukci školní jídelny u ZŠ Troubelice 

s celkovými náklady cca 9 mil. Kč, na kterou získala obec dotaci Ministerstva financí ve výši 2 mil., 
rekonstrukci místní komunikace v místní části Dědinka za 2,5 mil. Kč, rekonstrukci výdejny 
stravy a soc. zařízení MŠ Troubelice (800 tis.),  výměnu oken a dveří MŠ Troubelice (676 tis.), 
výměnu oken a dveří v bytovém domě Troubelice (250 tis.). 

Za přispění Krajského úřadu – dotace POV (478 tis. Kč) obec revitalizovala veřejnou zeleň 
v obci. Celkové náklady činily 906 tis. Kč, z obecního rozpočtu hradila vybudování veřejného 
osvětlení k nádraží Troubelice a nechala zpracovat projekt zateplení základní školy za 365 tis. 
Kč. 

 
V roce 2007 pokračovala obec v budování infrastruktury pro 21 rodinných domů v lokalitě 

za Štoksovým a byla obnovena zeleň v obci. Představitelé obce se také intenzivně zabývali 
přípravou projektů na odkanalizování místních částí a na rekonstrukci sokolovny. 

 
 
 
 
 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/


Svazek obcí mikroregionu Uničovsko 
Masarykovo nám. 1 
783 91  Uničov  www.mikroregion.unicovsko.cz 

41 

2006 

2005 

 
 
  
 Obec v roce 2006 investovala do infrastruktury na výstavbu 21 rodinných domů  
v lokalitě za Štoksovým v Troubelicích (15 mil. Kč), další 1,3 mil. do oprav místních komunikací. 
530 tis. stála výsadba veřejné zeleně v obci, za pořízení projektové dokumentace na 
odkanalizování místní části Pískov zaplatila obec 550 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 Nejvýznamnější investiční akcí obce byla výstavba domu podporovaného bydlení  
s 19 byty za 26 mil. Kč. 

Dále probíhala rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Troubelice a Pískov, byl 
vybudován bezdrátový rozhlas v obci Troubelice a místních částech, rekonstruováno WC v 
mateřské škole. 

 

       
 

Dům podporovaného bydlení Troubelice 
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V roce 2011 byly v obci provedeny následující investiční akce: Výstavba dětského 

hřiště v Rybníčku přišla na 519 tis. Kč (dotace ze SZIF činila 389 Kč). Dokončeno bylo 
zasíťování obecních pozemků pro rodinné domy za kostelem. Tato I. etapa přišla obec na 5,7 
mil. Kč (z toho dotace MMR 0,5 mil Kč). Navazující akcí byla oprava místní komunikace za 
kostelem a její napojení na zástavbu rodinných domů (vlastní prostředky 1,7 mil. Kč). Za nemalé 
finanční prostředky byla oprava hřbitovní zeď (vlastní 548 tis. Kč, dotace SZIF 329 tis. Kč).  

 
Z kulturních akcí v obci stojí za zmínku 880. výročí vzniku obce Újezd a 125. výročí 

založení hasičského sboru v Újezdě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJEZD                      Počet obyvatel: 1 378 
Újezd 83, 783 96 
Starosta: Petr Přichystal  
E-mail: ouujezd@ujezd.mcs.cz 
Tel.: 585 035 119 
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Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 

2010 můžeme zařadit opravu místní komunikace od 
koupaliště (1,9 mil. Kč), zasíťování obecních parcel 
za kostelem pro výstavbu 11 RD I. etapa (6,4 mil, 
dotace 0,5 mil. Kč), dětské hřiště u horní školy (773 
tis., dotace MAS 580 tis.), dětské hřiště u 
Schindlerového (377 tis., dotace MAS 283 tis.). 
V obci byl vybudován bezdrátový rozhlas 
s napojením na jednotný systém varování a 
vyrozumění obyvatelstva a zhotovení digitálního 
povodňového plánu obce (1,26 mil, dotace OPŽP 
1,14 mil. Kč. K akci „Cyklostezka Újezd – Uničov“ 
byla vypracována projektová dokumentace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec také podala další dvě žádosti přes MAS Uničovsko o.p.s. na dětské hřiště 
v Rybníčku a projekt opravy hřbitovní zdi.  
V obci proběhlo 7 plesů, různé besedy klubu seniorů, výstavy, požární soutěže, turnaje SDH, akce 
TJ Sokol atd. 
 
 
 V rámci projektu, který realizoval v roce 2009 Krajský úřad Ol. kraje „Silnice III/44419 
Újezd u Uničova – průtah“ byla provedena rekonstrukce silnice III. třídy 44419 Újezd střed obce 
– směr Paseka v úseku cca 2,5 km. Celkové náklady činily 36 mil. Kč, spoluúčast obce činila 0,9 
mil. Kč (85 % z nákladů činila dotace ROP Střední Morava). Cílem projektu bylo zajištění efektivní 
a bezpečné dopravní infrastruktury mezi obcí Újezd a její místní částí Haukovice (vč. zastávky + 
točny u nádraží). V souvislosti s rekonstrukcí silnice byly opraveny přilehlé chodníky (650 tis. 
Kč). Kolem bývalého koupaliště byla vybudována cyklostezka Rybníček Újezd za 1,35 mil. Kč. 
Díky dotaci OPŽP mohla obec pokračovat druhou etapou v obnově zeleně - tentokrát v parku za 
obecním úřadem (dotace 455 tis. Kč), za přispění dotace POV (0,5 mil. Kč) byla opravena místní 
komunikace v úseku 1 km kolem pálenice až k čističce odpadních vod (celkové náklady 1,7 mil. 
Kč). Bylo vybudováno pět přístupových komunikací z recyklátu k obytným částem obce (430 tis. 
Kč). Po stavebních úpravách v budově staré jídelny vznikl Klub seniorů.  
 Obec připravuje další projekty (oprava kulturního domu a obecního úřadu, bezdrátový 
rozhlas, zasíťování pozemků pro výstavbu I. etapy RD, sběrný dvůr na bývalém koupališti. Byla 
podána žádost přes MAS (SZIF) na dvě dětská hřiště, v projektu cyklostezky Šternberk – Uničov 
probíhá uzavírání smluv o smlouvě budoucí s vlastníky parcel. 
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Jako každým rokem proběhla řada kulturních akcí - 
7 plesů, pálení čarodějnic, hody v Rybníčku, kácení 
máje na vodě v Rybníčku, hody v Újezdě v prostorách 
fary, tradiční turnaj v minikopané v Rybníčku, 
drakiáda, kurz společenského tance, mikulášská 
nadílka, rozsvícení vánočního stromu, pohár soutěže 
SDH o pohár starosty obce, Noc s Andersenem – 
pořádá obecní knihovna, Výstavka fotografií historie 
obce – pořádal Klub seniorů. 

 
 
 
 
 
 

V roce 2008 bylo provedeno zateplení a 
výměna oken v ZŠ a MŠ včetně odstranění vlhkosti 
ze základní budovy školy. Dotace SFŽP činila 6,5 mil. 
Kč, vlastní zdroje téměř 3 mil. Kč.  

První etapou probíhala obnova zeleně (s 
dotací 413 tis. Kč), dále oprava místní komunikace 
Újezd (dotace POV 0,5 mil., vlastní zdroje 1,5 mil. 
Kč). Restaurován byl kamenný kříž v Újezdě (s 
dotací Ol. kraje 45 tis.) a opravena budova 
provozovny kadeřnictví.  

V obci proběhlo 5 plesů, hodové slavnosti 
v Rybníčku a Újezdě, setkání seniorů s obcí za účasti 
dechové kapely, pohár SDH, Hry bez hranic. V tomto 
roce byly spuštěny nové internetové stránky obce. 

 
 

 
V roce 2007 obec provedla opravu místní komunikace v části obce Haukovice za 

přispění dotace z Programu obnovy venkova s celkovými náklady 869 tis. Kč. Dále byl opraven 
památný kříž v části obce Rybníček za přispění dotace z programu Obnova staveb drobné 
architektury místního významu. Celkové náklady akce činily 81 tis. Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále obec zajišťovala zpracování projektové dokumentace na celkovou opravu 
kulturního domu, na obnovu zeleně v obci I. etapa a obnovu parku a dětská hřiště. Je také 
zpracována PD „Haukovice – zkapacitnění a stabilizace Tepličky“ v rámci protipovodňových 
opatření a projekt na rekonstrukci staré školní jídelny na kulturní centrum. Dále byl zpracován 
projekt „Udržitelné využívání zdrojů energie v základní  
a mateřské škole – snížení energetických ztrát“ a projekt na opravu silnice v obci.  

V tomto roce byl uspořádán I. obecní ples a proběhl taneční kurz pro pokročilé, ze 
sportovních akcí je nutno zmínit „turnaj Újezdů v kopané“ za účasti 6 mužstev. 
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Nejvýznamnější investiční akcí bylo dokončení rekonstrukce a přístavby Základní školy 
(vývařovna, jídelna a specializované učebny) – celkové náklady na stavbu činily  
24 mil. Kč.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další akcí byla přístavba hygienického zařízení pro kulturní středisko v části obce 

Rybníček s náklady 914 tis. Kč. 
 
 
 V roce 2005 byla dokončena stavba vodovodu a tlakové kanalizace a ČOV pro všechny 
místní části obce v hodnotě cca 70 mil. Kč.  
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Rok 2011 byl pro obec investičně nejnáročnějším rokem od doby obnovení svojí 

samosprávy. Projekt Cyklostezka Želechovice-Uničov byl dokončen v dubnu 2011 a stal se 
v očích občanů významnou ukázkou schopnosti samosprávy hájit zájmy veřejnosti. I když byly 
s projektem, zejména s finančním harmonogramem, spojeny nemalé problémy, podařilo se obci 
finanční problémy zvládnout. Projekt za více než 10 mil. Kč byl po finanční stránce podpořen 
dotací z ROP Střední Morava, příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje a z vlastních prostředků 
obce. Projekt byl úspěšný i v prestižní soutěži „Můj projekt“, kterou vyhlásil Úřad regionální rady 
soudržnosti Střední Morava, když získal mezi 420 projekty realizovanými na území Zlínského a 
Olomouckého kraje navíc podpořenými i Evropskou unií 6. místo, za projekty realizované na území 
Olomouckého kraje potom místo třetí. Cyklostezka Želechovice-Uničov se tak zařadila mezi 
nejvýznamnější projekty ROP Střední Morava.  

Bezpečnost na místní komunikaci obec podpořila instalací svodidel v částce 0,3 mil. Kč. 
Ve věci péče o přírodu a krajinu obec provedla výsadbu aleje Na Obecním, která byla podpořena 
dotací z MZe. Žádost obce Želechovice o prohlášení stromu za památný získala oporu u AOPK 
Olomouc a OŽP Uničov a vrba křehká byla zapsána do Ústředního seznamu památných stromů 
ČR. Obec v neposlední řadě nechala zaevidovat několik významných krajinných prvků.  

Na poli kulturním je třeba vyzdvihnout činnost nově zformovaného občanského sdružení 
Přátelé obce Želechovice a její historie, které organizačně společně s obcí zajišťovalo mnoho 
kulturních aktivit pro děti a občany obce. Podařilo se tak prolomit několikaletou absenci 
společenského dění v obci, obzvláště pak byli organizátoři motivováni dotacemi z Programu 
podpory kulturních aktivit Olomouckého kraje. Za nejvýznamnější kulturně-historickou událost lze 
považovat velikou hodovou slavnost spojenou se slavnostním žehnáním obecních symbolů. 
Počinem hodným zvláštního zřetele se stalo pokračování publikace z roku 2007 o historii obce 
„Okna historie dokořán – Želechovice v obrazech“, která má elektronickou podobu a jejíž vznik 
podpořil Olomoucký kraj. Kulturní rok v obci byl završen pozitivní zprávou ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu spočívající ve sdělení, že fond podpoří projekt místního 
občanského sdružení a obce částkou 1,27 mil. Kč na vybudování naučné pěší stezky „Památky a 
aleje želechovické“, který bude uskutečněn v roce 2012 a doprovázen výsadbou dalších alejí.  

 
 
 
 
V roce 2010 byly v obci Želechovice provedeny tyto investice:  rozšíření bezdrátového 

rozhlasu  o venkovní ampliony v ceně 118 tis. Kč, nákup měřičů rychlosti za 176 tis. Kč, nákup 
komunální techniky za 719 tis. Kč. Byla zahájena výstavba cyklostezky z Želechovic do 
Uničova, která bude dokončena v roce 2011. Díky obětavosti členů Mysliveckého sdružení 
Papůvka-Želechovice se v obci konaly 5. července tradiční hody.  
 

 

 

 Obec v roce 2009 nechala zpracovat změnu PD k územnímu rozhodnutí na stavbu 
cyklostezky, celkové náklady v roce 2009 činily 109 tis. Kč. Obci byla schválena dotace na 
realizaci cyklostezky Želechovice – Uničov z ROP Střední Morava. 
Dále byla dokončena PD na zhotovení kanalizace  47 tis. Kč. 
 Na OÚ bylo zřízeno pracoviště CzechPOINT, neinvestiční náklady činily téměř  84 tis. Kč. 
(dotace MV ve výši 71.337,- Kč).  
 Členové Mysliveckého sdružení Papůvka –Želechovice navázali na dlouholetou tradici 
obecních hodů, které se konají  vždy 5. července, a uspořádali veselici pod lipami.  

ŽELECHOVICE                       Počet obyvatel:  224 
Želechovice 1, 783 91 
Starosta: Ing. Antonín Hampl 
E-mail: obec.zelechovice@volny.cz 
Tel.: 585 054 528 
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V roce 2008 v obci Želechovice byla 

největší a nejnáročnější akcí oprava Kaple sv. 
Cyrila a Metoděje. Obec na opravu kaple 
získala dotaci z POV ve výši 200 tis. Kč, zbytek 
z celkových nákladů ve výši téměř 1,7 mil. Kč 
hradila ze svých vlastních zdrojů. Práce byly 
zahájeny v červnu a ukončeny v listopadu. Na 
kapli byla provedena oprava vnitřních omítek, 
odvětrání podlahy, oprava elektroinstalace  a 
zhotovení venkovního nasvícení, zhotovení 
nové střechy na lodi z přírodní břidlice, 
zhotovení nové střechy na věži z měděného 
plechu, výměna okapů a svodů, oprava lavic 
v interiéru práce, kamenické práce na portálu a sloupech v interiéru kaple, restaurování vstupních 
dveří a mříže a nátěr ciferníků na věžních hodinách.  

Obec si v loňském roce připomněla 930 let od první písemné zmínky. Zastupitelstvo obce 
nechalo zhotovit vyšívaný prapor obce dle návrhu zpracovaného heraldikem Jiřím Loudou. 
Nákladem obce byla vydána zajímavá brožura „Okna historie dokořán“, kterou sestavil kronikář 
obce pan Antonín Hampl.  

V květnu proběhla ve velkém sále výstava fotografií obce a jejich obyvatel od konce 19. 
století do současnosti.  

Kromě výše uvedených kulturních akcí se v obci konal ještě myslivecký ples, večírek pro 
mládež , na svátek sv. Cyrila a Metoděje proběhly tradiční hody pod lipami, v srpnu Spolek přátel 
lip uspořádal rozloučení s prázdninami na návsi.  
 

 
Obci Želechovice byla v r. 2007 poskytnuta dotace na opravu drobné architektury místního 

významu ve výši 50 tis. Kč. Dotace byla použita na opravu sloupu se sochou Panny Marie 
Immaculaty. Kamenická firma provedla očištění sochy, zbavila ji polychromie, domodelovala 
chybějící části, opravila a pozlatila kovové prvky a zakonzervovala sochu proti vlivům počasí a 
vybetonovala nový základ pro postavení sloupu. Oprava sochy stála celkem 63.800,- Kč. Obec 
nechala také opravit oplocení sochy, které bylo ve špatném stavu (22 tis. Kč). 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo v roce 2007 vyslechnout přání rodičů malých dětí  
a zřídit v obci dětské hřiště. V roce 2007 byly zakoupeny hrací prvky na dětské hřiště  
v ceně 159 tis. Kč. Prvky budou nainstalovány na zahradu u obecního úřadu na jaře 2008. 

V r. 2007 proběhlo v obci několik společenských a kulturních akcí (myslivecký ples, 
diskotéka pro děti a ples pro mládež, pálení čarodějnic, kácení máje spojené  
s dětským dnem, branně sportovní soutěž s přespáním ve stanech na zahradě u OÚ, hody 5.7., 
drakiáda, zájezd do Hrádku u Nechanic, vánoční večírek). Největší úspěch měla oslava 100 let lip 
na návsi, kterou uspořádal v srpnu 2007 Spolek přátel lip, se zajímavým programem pro všechny 
věkové kategorie. 
 

 
Obci byla poskytnuta dotace POV 200 tis. Kč – tu investovala do opravy části chodníků 

s celkovými náklady 508 tis. Kč. Za náklady 224 tis. byla opravena hřbitovní zeď, za 224 tis. 
vybudována autobusová zastávka. Dále byl opraven pomník svobody na návsi za 65 tis. Kč a 
pořízeny lavičky a odpadkové koše za 188 tis. Kč. 

  
V roce 2005 v obci proběhla oprava obecní kaple - kaple byla podřezána proti vlhkosti a 

byla renovována  okna, oprava stála cca 378 tis. Kč (z toho 200 tis. činila dotace POV). Dalším 
investičním výdajem v r. 2005 bylo pořízení bezdrátového rozhlasu  
v hodnotě cca 290 tis. Kč. Další neinvestiční akcí byla údržba lip na návsi - odborné ořezání, 
vykácení 8 ks přestárlých a nebezpečných stromů a výsadba 7 ks nových stromů, cena této akce 
byla cca 289 tis. Kč.  
 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/


Svazek obcí mikroregionu Uničovsko 
Masarykovo nám. 1 
783 91  Uničov  www.mikroregion.unicovsko.cz 

48 

2009 

2011
0 

2010 

 
 

  
Nejvýznamnější společenskou akcí roku 2011 bylo připomenutí 880. výročí založení obce. 

Oslavy proběhly ve dvou etapách. V prvním termínu, což byla polovina října, byly představeny 
formou výstavy výsledky práce pěstitelů, zahrádkářů, tedy výstava ovoce a zeleniny. Výstava byla 
spojena s tím, co tvoří minulost obce. Tedy fotodokumentace, archeologické vykopávky, artefakty, 
ukázky krojů, zařízení gruntů a pracovních pomůcek tehdejších hospodářů. Ve druhém termínu, 
19. a 20. listopadu byla opět uspořádána výstava. Hlavní program byl slavnostně laděn, byla 
připravena vystoupení dětí z mateřské školky a školy. Součástí bylo vystoupení FS Hagnózek 
Hnojice, což byly ukázky starých lidových tanců z Hané. Občané měli také možnost poslechnout si 
vystoupení umělců Slezského divadla v Opavě s pořadem „Nestárnoucí operetní melodie“. Na 
závěr roku, v prosinci, proběhly ve škole adventní slavnosti. 

 
 
 
Na zlepšení občanské vybavenosti získala obec od SZIF dotaci 400 tis. Kč na pořízení 

techniky na údržbu obce, na pořízení bezdrátového rozhlasu, dětských houpadel, na dětské 
hřiště a výsadbu dřevin na místě pokácených stromů v parku. V průběhu roku se konalo několik 
plesů, turnaj ve stolním tenise, dětský den, žerotínské hody, mikulášské posezení. Čtyřikrát ročně 
vychází Zpravodaj. 
 
 

V roce 2009 proběhla oprava místní komunikace s náklady 360 tis. Kč (dotace POV  
216 tis.). V rámci projektu Zlepšení občanské vybavenosti obce Žerotín bylo rekonstruováno 
Kulturně-společenské zařízení (3,9 mil. Kč), proběhla výměna oken a dveří v ZŠ (1,0 mil. Kč), 
výstavba umělohmotného hřiště (1,5 mil. Kč), byla zřízena internetová místnost (143 tis. Kč), 
vybudováno oplocení a osvětlení a zaplacen projekt za 120 tis. Kč (dotace z Programu rozvoje 
venkova činila 90%). 
 V průběhu roku se konaly různé akce (tenisový turnaj, dětský den, hody, předvánoční 
posezení a další). 

 
 
 
 
 
 

ŽEROTÍN                        Počet obyvatel: 433 
Žerotín 13, 783 11  
Starosta: Josef Motáň  
E-mail: obec.zerotin@worldonline.cz 
Tel.: 585 380 267 
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Velká investice ve výši 1,8 mil. Kč byla vynaložena na projektovou přípravu k akci  

kanalizace v obci. Na opravu památníku padlých za 89 tis. Kč, byla získána dotace z Ol. kraje ve 
výši 45 000 Kč. Z dotace 52 tis. Kč byla na obecním úřadě zřízena služba CzechPoint pro 
zlepšení komunikace s občany. Rekonstruována a vybavena byla místnost pro provoz kadeřnictví 
ve výši více jak 50 tis. Kč,  byla vystavěna zpevněná místní komunikace k nově postaveným 
rodinných domkům v lokalitě  „U rybníka“,  vybudován přístřešek na popelnice pro obecní byty 
v rámci zlepšení občanské vybavenosti, provedena oprava „božích muk“, hasičské zbrojnice, 
zakoupena a instalována skateboardová rampa ve výši 50 tis.Kč. 
 Pro celkové zlepšení prostředí v obci byla provedena oprava mostů, lávek a zároveň bylo 
vše natřeno. Dále byly ořezány nebezpečné a suché větve u víceúčelové vodní nádrže. 

Konala se řada společenských a sportovních akcí - 2 plesy (SRPŠ a Sokolský), 2 
přednášky (o historii školy a zámku), tradiční hody sv. Marty, uspořádání ochotnického divadla 
„Dívčí válka“, předvánoční posezení s bohatým programem a výstavkou betlémů, turnaj ve stolním 
tenise, tenisový turnaj, turnaj v malé kopané – okresní přebor, obec také provozuje víceúčelovou 
vodní nádrž ke koupání.  

 
Nejnákladnější investiční akcí roku 2007 bylo předláždění koupaliště (435 tis. Kč), na 

budově v areálu koupaliště také byla vyměněna okna (40 tis. Kč). Dokončení opravy kaple si 
vyžádalo dalších 151 tis. Kč, oprava střechy kulturního zařízení (nad byty) 38 tis. Kč, osvětlení 
přechodu pro chodce 39 tis. Kč, oprava čekárny 27 tis. Kč, rekonstrukce kanceláří obecního 
úřadu a nové vybavení 130 tis. Kč. Na dětské hřiště byly nakoupeny nové hrací prvky a upravena 
zeleň (90 tis. Kč). 

 
Mezi oblíbené společenské akce 

můžeme zařadit ples SRPŠ a dětský maškarní 
karneval, ples TJ Sokol, dále se konaly koncerty 
dětí a ženského pěveckého sboru, předvánoční 
posezení s občany s kulturním programem. 
Sportovní akce pořádá zejména TJ Sokol (turnaj 
ve stolním tenise, tenisový turnaj, turnaje v malé 
kopané, Děn dětí, šachové turnaje atd.). 

V roce 2007 byly spuštěny první 
samostatné webové stránky obce a bylo 
obnoveno vydávání obecního zpravodaje. Také 
byl založen Klub seniorů, který pořádá různé 
akce. 

 
 

 
V roce 2006 byla pořízena čistící stanice vody na koupališti s  náklady téměř  

1,260 mil. Kč. Druhou etapou pokračovala rekonstrukce chodníků (639 tis. Kč), bylo oploceno 
dětské hřiště (45 tis. Kč) a v budově Obecního úřadu byla provedena výměna oken a dveří za 
plastová (83 tis. Kč). Ze společenských akcí konaných v roce 2006 můžeme jmenovat dva plesy, 
dětský den, hody sv. Marty a také tradiční tenisový turnaj.  

 
 
Obec Žerotín v roce 2005 zahájila rekonstrukci chodníků vedoucích přes obec.  

V první etapě byla zrekonstruována asi 1/4 chodníků nákladem 428 tis. Kč (200 tis. dotace z POV, 
zbytek z rozpočtu obce). Byla zahájena rekonstrukce koupaliště (1. etapa  
v hodnotě 300 tisíc Kč) a oprava místní kaple v hodnotě 128 tis. Kč. Bylo zrekonstruováno střešní 
úžlabí na kulturním domě v hodnotě 120 tis. Kč a také bylo vybudováno dětské hřiště. 
 
 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/

