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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 

Ing. 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. 
 

 
 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONU UNIČOVSKO V ROCE 2013 
 

Mikroregion Uničovsko v roce 2013 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 2012. 
 
V roce 2013 se mj. uskutečnily tyto akce: 

1. Vzdělávání starostů obecních samospráv 
2. Výjezdní zasedání VH SOMU s tématem rozvoje venkovské turistiky a životního prostředí 

v Dlouhých Stráních v Jeseníkách. 
3. Exkurze do sídla Evropského parlamentu v Bruselu.  
4. Společně s DDM Uničov soutěž „Carusošou aneb Talent mikroregionu ve zpěvu“ 

 
V roce 2013 se uskutečnila 3 jednání valné hromady a 4 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 městského 
úřadu nebo krajského úřadu.  

V dubnu se v obci Medlov uskutečnil seminář pro zaměstnance obcí a zástupce 
mikroregionu. Tématem byla novela občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 a 
přítomným přednášela JUDr. Marie Mazánková, vedoucí odboru správního a legislativního                
z Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

V říjnu se uskutečnilo výjezdní zasedání valné hromady – exkurze na Dlouhé Stráně. 
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů 
České republiky. A toto dílo měli možnost navštívit a prohlédnout si i starostové. Při prohlídce 
navštívili technologické provozy v obrovských podzemních prostorách, dolní nádrž i impozantní 
horní nádrž v nadmořské výšce 1 350 m na hoře Mravenečník. Součástí exkurze byla rovněž 
prohlídka Návštěvnického centra na Dlouhých Stráních, kde zhlédli film o unikátním vodním díle, 
prohlédli si model s průřezem podzemní elektrárny, vyposlechli přednášku o významu vodního díla 
pro mikroregion a jeho vlivu na lokální klima. V další části exkurze si starostové prohlédni lyžařský 
areál včetně zařízení služeb. Diskutovali o významu těchto staveb pro rozvoj turistiky a 
zaměstnanosti. Výjezdní zasedání bylo ukončeno prohlídkou technologie a ochutnávkou  
regionálního produktu v Hanušovickém pivovaru.  

 

 

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


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

5 

 
 
Starostové Mikroregionu Uničovsko spolu se starosty a zástupci dalších obcí vyrazili v říjnu 

za podpory poslance Evropského parlamentu Ing. Jana Březiny na čtyřdenní cestu do Bruselu, 
kde spolu s europoslancem diskutovali o problémech EU a rozvoje venkova. Nevynechali ani 
prohlídku Evropského parlamentu. Cesta byla pro ně zajímavá  i z hlediska možnosti se osobně 
seznámit s organizací a chodem Evropského parlamentu a načerpat vědomosti o řešení 
evropských problémů včetně přístupu a iniciativ českých zástupců v Bruselu. 
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V měsíci listopadu se v MKZ Uničova konala Pěvecká soutěž Carusošou aneb talent roku 

2013. V pořadí již XV. ročníku pěvecké soutěže se zúčastnili dětí základních škol z Uničova a 
okolních obcí. 

 

 

 

 
Plnění úkolů v roce 2013: 
 

Úkoly, které si valná hromada stanovila pro rok 2013 se podařilo naplnit. Rovněž byly 
učiněny další kroky v naplňování strategie SOMU v oblasti kulturní a rozvojových investic 
v jednotlivých obcích. V rámci společných setkání byly společně konzultovány problémy a novinky 
ve státní správě.      
 

Spolupráce starostů členských obcí mikroregionu spočívala v roce 2013 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 2013 

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 titulů 
vyhlašovaných Olomouckým krajem případně ministerstvy. Vlastní podíly k takto získaným 
dotacím jsou hrazeny ze společných prostředků SOMU případně mimořádnými příspěvky obcí. 

 
 
Rozpočet svazku v roce 2013:  
Příjmy celkem             71 000 Kč 
Výdaje celkem                     701 000 Kč 
Financování celkem             630 000 Kč 
 

 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013            661 964,44 Kč 
 Příjmy                  71 014,15 Kč 
 Výdaje                  89 658,75 Kč 
 Zůstatek k 31. 12. 2012              643 319,84 Kč 
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3) Úkoly pro rok 2014 
Zpracovat Strategii rozvoje mikroregionu Uničovsko. 
Rozvíjet kulturní a sportovní spolupráci mezi obcemi - uspořádat společně s DDM Uničov 
soutěž „Talent mikroregionu ve zpěvu“.  
Realizovat exkurzi pod názvem „Využití finančních prostředků z Evropské unie  - příklady 
dobré praxe“. 
Podporovat sportovní a kulturní akce obcí mikroregionu. 
Spolupracovat při realizaci projektu Podpora meziobecní spolupráce ČR. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Rok 2013 byl posledním rokem Programovacího období 2007 – 2013. Výchozím 
dokumentem pro účast v jednotlivých dotačních programech vyhlašovaných Evropskou unií    
i Českou republikou byla Strategie rozvoje Mikroregionu Uničovsko. Strategie navazovala 
na koncepce vyšších územních celků, odvětvové koncepce v souladu s platnými územně 
plánovacími dokumenty jednotlivých obcí.  
Můžeme konstatovat, že postupně došlo k naplňování strategie mikroregionu – realizace 
projektů a záměrů obcí mikroregionů.     
 
 

 

 
Významné investice a dění v obcích mikroregionu v roce 2013 

 
 
 

Uničov                                                                počet obyvatel k 31. 12. 2013: 11 567 
 

V roce 2013 byly za přispění dotace z OPŽP zatepleny další dvě školní budovy 
v majetku Města Uničova, kdy došlo prostřednictvím stavebních úprav k efektivnějšímu 
využití energií a snížení energetických ztrát. Budova MŠ Jiřího z Poděbrad (celkové 
náklady 4,6 mil. Kč, z toho dotace 1,8 mil. Kč) a budova ZŠ U Stadionu (celkové náklady 
16,58 mil. Kč, z toho dotace 7,43 mil. Kč).  

 
Dále byla ze stejného operačního programu zahájena realizace projektu Zakládání a 

obnova zeleně v Uničově a místních částech – I. etapa. Projekt řeší obnovu zeleně na 

třech místech – v okolí základní školy U Stadionu, podél cyklostezky v Olomoucké ulici a       

v místní části Nová Dědina. Proinvestováno bylo cca 904 tis. Kč, z toho dotace bude ve výši 

606 tis. Kč. Město Uničov bylo úspěšné i s další žádostí, která se týkala obnovy zeleně. Tato 

II. etapa bude realizována v roce 2015 a zahrnuje celkem čtyři lokality v místních částech 

města (Brníčko, Benkov, Střelice a Dětřichov). Pokud se realizace uskuteční, bude obnovena 

zeleň ve výši téměř 4 mil. Kč. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Městu byla přiznána dotace ve výši 4 mil. Kč 

z programu MMR Regenerace panelových sídlišť 

na akci RPS - Uničov, Hrdinů – Dukelská, 2. 

etapa. Celkový náklad akce činí 10,3 mil Kč. 

Jedná se o vybudování parkoviště s kolmým 

stáním na ulici Dukelská spojené s rekonstrukcí 

přilehlé zeleně a průběžného chodníku včetně 

provedení přeložky veřejného osvětlení.   

 
 
Z vlastních prostředků byla provedena předlažba ulice Dr. Beneše v historické části 

města. Realizace přišla město na 920 tis. Kč.  
V roce 2013 si Uničovští připomenuli 800. výročí založení města. Během celého 

roku probíhaly akce pod logem oslav a k vyvrcholení patřil již tradiční Uničovský jarmark.  
 
 
Dlouhá Loučka                                                                 počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1952 
 

Největší investiční akcí v obci byla výstavba vodovodu, na kterou obec obdržela 
ze SFŽP dotaci ve výši 54 mil. Kč, dále z Krajského úřadu 4. mil. Kč a půjčka ze SFŽP činila 
6 mil. Kč. Vlastní náklady obce činily 3,9 mil. Kč. Dále na zateplení fasády o ostatní opravy 
kulturního domu obec obdržela z MMR 600 tis. Kč a ze stejného fondu na revitalizaci 
veřejné zeleně 306 tis. Kč. Na opravu veřejného osvětlení se podařilo získat dotaci ve výši 
300 tis. Kč a příspěvek na oslavu Lva Skrbenského – vydání publikace 50 tis. Kč.  

Z dalších investičních akcí stojí za zmínku nákup pozemků pro výstavbu nových 
rodinných domků (763 tis. Kč), fasáda a o ostatní opravy kulturního domu                                       
(1 172 tis. Kč), veřejné osvětlení (110 tis. Kč), revitalizace veřejného prostranství (70 tis. Kč),   
chodníky (288 tis. Kč), cyklostezka (59 tis. Kč) a kamerový systém (151 tis. Kč).  

Tradičně se pořádaly kulturní společenské a sportovní akce. Na rok 2013 připadlo 
150. výročí narození kardinála Lva Skrbenského. Oslava, jejíž součástí byla mše 
v kostele sv. Bartoloměje, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou, koncert souboru 
Hradišťan a oslavy v zámeckém parku, rozšířily počet akcí pořádaných v průběhu celého 
roku. Návštěvnost akcí díky spolupráci s rádiem Haná, které dělá upoutávky na vybrané 
akce, byla vždy hojná. Také poprvé pořádané vánoční trhy se setkaly s velkým zájmem 
občanů. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Lipinka                                                                                počet obyvatel k 31. 12. 2013: 209 
 

V roce 2013 bylo v obci vybudováno dětské hřiště pod názvem „Hrajeme si 

s úsměvem“. Celkové náklady realizace činily 212 tis. Kč. Obec žije pestrým kulturním 

životem a během roku se konaly již tradiční akce, jako například Tříkrálová sbírka, Ples SDH, 

Pietní akt – uctění památek obětí 1 a 2. světové války, Dětský den, Fotbalový turnaj v malé 

kopané, Tradiční setkání spolužáků z bývalé Lipinské školy, Poutní mše ke Sv. Václavovi, 

Tradiční hodová zábava, Sousedské posezení s Vítáním občánků a Mikulášská nadílka 

s rozsvěcením stromečku. 

 
 
 
 
Medlov                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1559 
 

Obec v roce 2013 investovala zejména do nové infrastruktury a oprav svého majetku. 
Kromě nových chodníků a místních komunikací byla dokončena II. etapa výstavby 
nového obecního úřadu (investice v částce cca 4 mil. Kč bez DPH). Dále došlo k opravám 
fasád bytových domů (575 tis. Kč), některých úseků dešťové kanalizace (862 tis. Kč bez 
DPH), odstranění vlhkosti bytových domů a další řadě drobných oprav na veřejném 
osvětlení.  Nemalé prostředky byly vloženy do parkových úprav a výsadby zeleně. 

V areálu fotbalového hřiště Medlov byl zcela nově vybudován venkovní fitness park 
pro všechny věkové generace. Náklady činily 730 tis. Kč a byla tak dokončena další etapa 
výstavby budoucího sportovního areálu.  

 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Nová Hradečná                                                                   počet obyvatel k 31. 12. 2013: 815  
 

V roce 2013 byla opravena místní komunikace v celkové částce 1 mil. Kč. Na tyto 
opravy obec získala dotaci ve výši 300 tis. Kč z POV. Dále byla vybudována zážitková 
hřiště v lokalitě u fotbalového hřiště, které bude sloužit pro oživení tréninku mladých atletů a 
druhé v lokalitě u hasičského areálu, které bude mimo jiné sloužit pro zlepšení dovedností a 
tréninku mladých hasičů.  

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Obce pokračovala ve výsadbě liniových alejí podél polních cest, kde získala 
dotaci z AOPK ČR. 

V roce 2013 obec získala významných úspěchů na poli sportovním. Družstvo hasiček 
zvítězilo v krajské soutěži Tohatsu Fire Cup. V roce 2013 se obec zúčastnila soutěže 
vesnice roku, kde v krajském kole jsme získala zelenou stuhu za péči o zeleň a postoupila 
do celostátního kola a zde se umístila na krásném druhém místě v České republice. 
Předávání cen proběhlo v Senátu ČR. V obci se konaly tradiční akce jako například 
novoroční výstup na Bradlo, pálení čarodějnic, sportovní den, Svatovavřinecká pouť, 
sousedské posezení a adventní koncert. 

       

 
 
 
Oskava                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1358 
 

V roce 2013 proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení za cca 720 tis. Kč. 
Opravena byla část místních komunikací za cca 20 tis. Kč. Obec podala žádost na opatření 
v rámci energetických úspor pro budovu obecního úřadu. Dále byly zpracovány studie 
dětských hřišť v Oskavě a místní části Mostkov. Dále proběhly drobné investiční akce, 
opravy a údržby. 

Obec pořádala tradiční kulturní akce, tj. ples obecního úřadu, setkání se seniory 
rozsvěcování vánočního stromu. Dále obec organizovala výšlap na zříceninu Rabštejn, 
zájezd na Jesenické dožínky do Bělé pod Pradědem.  
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Paseka                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1261 
 

Rok 2013 se v obci dá zařadit mezi ty úspěšné. Byla ukončena a schválena 
Komplexní pozemková úprava katastru obce Paseka. V osadě Karlov již byly zahájeny 
práce v rámci KPÚ a to za bezmála 10 mil. Kč. Byly vybudovány páteřní komunikace             
v severní a jižní části osady, záchytné příkopy, výsadba zeleně kolem komunikací. Přímo      
v obci by měly být zahájeny práce hlavně na protipovodňových opatřeních v rámci KPÚ v 
roce 2014 - vše však záleží na přiděleném množství financí na tyto práce - investorem KPÚ 
je stát.  
 

Významnou investiční akcí bylo 
vybudování komunitní kompostárny a její uvedení do provozu. Občané velice rychle na 
tuto skutečnost reagovali a ve velké míře tuto službu využívají. Do této aktivity patří také 
zakoupení 12 ks kontejnerů (celkové náklady 560 tis. Kč, z toho dotace 490 tis. Kč) včetně 
svozového podvozku, které budou umístěny po obci a usnadní tak občanům likvidaci trávy, 
listí větví apod.  

Dále byla provedena I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení - cílem je snížení 
spotřeby elektrické energie za bezmála 700 tis. Kč, z toho dotace z POV 300 tis. Kč. Za 
zmínku stojí také revitalizace centra obce Paseka, kdy byla provedena výsadba zeleně 
podél komunikace v obci ve výši 250 tis. Kč, z toho dotace 195 tis. Kč. K údržbě a čistotě v 
obci jistě pomůže také zakoupený zametací stroj, který bude využíván k údržbě místních 
komunikací, chodníků a cyklostezky. Tento víceúčelový stroj bude sloužit i v zimních 
měsících na úklid sněhu, v létě pak také jako sekačka na trávu nebo mulčovač. Celkové 
náklady na pořízení stroje činily 2 mil. Kč, z toho dotace 1,7 mil. Kč. V tomto roce bylo 
provedeno oplocení vodárny.  
Putování za vodníkem - vybudování odpočinkové 
a naučné stezky včetně dětského minihřiště, 
dřevěných soch vodníků, puzzle obce a nové 
internetové procházky po obci. 

V oblasti společenského a kulturního vyžití 
probíhaly v roce 2013 již tradiční akce „Setkání 
pasečáků". Zde také proběhlo mj. vyhodnocení 
soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken a 
balkonů. V jarních měsících pak „Setkání 
seniorů", Dětský den, Kácení máje, Pytlácká 
noc a další akce zaměřené hlavně na děti.  
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Vrcholem letošního kulturního roku bylo představení ochotnického divadla /pasečtí amatérští 
herci/, kteří nastudovali a s velkým úspěchem před naplněným sálem nadšenému publiku 
zahráli původní divadelní představení, které složili manželé Knápkovi "O paseckém vodníku 
aneb zač je v Pasece koláč". Velký úspěch sklidili také naši žáci ze ZŠ a to kroužek "Pískání" 
- malí flétnisté nadchli posluchače na vánočním koncertě v Šantovce v Olomouci. 
 
 
Pňovice                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2013: 915 
 

Na počátku roku 2013 byla opravena hřbitovní zídka, kterou již notně poznamenal 
zub času.  

Obec byla úspěšná v POV 2013 a 
v základní škole byly v době prázdnin 
vybudovány nové moderní šatny a 
přestěhovaná žákovská knihovna. Nyní 
budově ZŠ a MŠ chybí pouze zateplení 
fasády. Všechna okna byla vyměněna 
bez dotace. Díky dotaci z MAS Moravská 
cesta byla zahájena přestavba 
nepoužívaných kůlen ve dvoře staré 
školy. V hasičské zbrojnici bude garáž 
pro hasičskou Avii, sklad a klubovna pro 
činnost mladých dobrovolných hasičů. 

 
 
V květnu byla zahájena rekonstrukce silnice II/446 průtah obcí. Investorem je sice 

Olomoucký kraj, ale pro obec je tato akce spojena s podílem na části chodníků, ale hlavně 
omezuje občany. Stavba se protahuje, ukončena by měla být do 15. 6. 2014. 
K úspěšným akcím, které patří ke společenskému životu v obci, vybírám nejpopulárnější 

z nich: oslava sv. Valentýna, čarodějnice, Pňovická kopula, závody mopedů, rozsvěcení 

vánočního stromku. 
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Strukov                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2013: 145 

 
Obec v roce 2013 neuskutečnila žádné investiční akce. Na rok 2014 je naplánovaná 

výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Z kulturních akcí se v roce 2013 uskutečnily 
v měsíci květnu Hody (tradiční hodový průvod, zábava), dále v prosinci předvánoční 
posezení občanů s vystoupením žáků ze základní a mateřské školy ze Žerotína. Dne 23. 12. 
2013 zahrála Pňovická dechovka na návsi vánoční koledy. Sešlo se cca 60 občanů.  

 

 
 
Šumvald                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1716 
 

V roce 2013 proběhly oslavy 675. výročí založení obce Břevenec. Výročí obce bylo 

připomínáno v rámci mnoha pravidelných kulturních a sportovních aktivit během celého roku 

2013. První část oslav proběhla 15. června na hřišti v Břevenci, bylo to „Sportovní odpoledne 

s doprovodným kulturním programem“. Dále se uskutečnilo 22. června „Rýžování zlata 

v zlatonosném Háji“ a závěrečnou částí oslav byla „Komentovaná procházka obcí se 

společenským programem“ v kulturním domě v Břevenci 15. září. Cílem těchto akcí bylo 

připomenout historii obce i její současnost v širších souvislostech a přispět k rozvoji 

kulturních tradic vesnice i regionu. 
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Mezi významné investiční akce patří Oprava místní komunikace v Šumvaldě. 

Celkové náklady byly ve výši 1 221 tis. Kč, z toho dotace z Olomouckého kraje z programu 

POV ve výši 300 tis. Kč. Z vlastních prostředků byla zahájena oprava bytů v Břevenci, 

předpokládaná částka činí 1 500 tis. Kč s termínem ukončení v březnu 2014. V obci byl 

restaurován další kamenný kříž u hřbitovní zdi kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě. Náklady 

na restaurování byly ve výši 83 tis. Kč, z toho dotace z Olomouckého kraje z programu 

„Obnova staveb drobné architektury místního významu“ ve výši 50 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 
Troubelice                                                                         počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1881 
 

V roce 2013 obec oslavila významné výročí 700 let od první písemné zmínky  
o obci Troubelice. Celý rok byl protkán velkou řadou oslav, akcí kulturního i sportovního 
charakteru pod hlavičkou zmiňovaného výročí. O tyto akce se postarali všechny spolky a 
sdružení působící v obci a v neposlední řadě i samotná obec Troubelice, která začátkem 
července připravila velkolepou oslavu výročí s bohatým doprovodným programem. Akci 
navštívilo bezmála tisíc občanů, rodáků a obyvatel z okolních i vzdálených obcí. Uvedené 
významné výročí, které poukazuje na stáří obce, bylo s vervou a na úrovni oslaveno. 

K nejvýznamnějším investičním akcím lze zařadit vybudování víceúčelového hřiště 
u základní školy, na které obec získala dotační prostředky ze SZIF, prostřednictvím MAS 
Uničovsko, o. p. s.  Celkové náklady se vyšplhaly na 1,5 mil Kč. Dále obec z vlastního  
rozpočtu, řádově 700 tis. Kč, vybudovala dětské hřiště u lokality s výstavbou nových 
rodinných domů, které udělalo poslední tečku za sítí budovaných hřišť, které měla obec 
v dlouhodobém plánu. V loňském roce byla také obec úspěšná v Programu obnovy vesnice 
2013 Olomouckého kraje, kde obdržela polovinu z investice  
300 tis. Kč, ze které byla provedena nutná rekonstrukce plynové kotelny v Troubelicích. 
Během roku byly provedeny i další neméně důležité akce, ať již udržovacího nebo 
rozvojového charakteru. Mohlo by se zdát, že investice nejsou do rozvoje obce příliš vysoké, 
ale obec se intenzivně připravuje, a to i finančně, na dvě velké investiční akce, které budou 
budovány. Jedna z nich již v letošním roce. 
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Zastupitelstvo obce Troubelice se snaží plnit svůj rozvojový plán a plně si uvědomuje 
důležitost svých rozhodnutí ve prospěch spokojeného života všech spoluobčanů z obce 
Troubelice a jejich místních částí, Dědinka, Lazce a Pískov.  
 

 
 
 
Újezd                                                                                 počet obyvatel k 31. 12. 2013: 1371 
 

Hlavní investiční akcí roku 2013 po všech stránkách bylo Zateplení OÚ a KD Újezd. 
Tato akce byla podpořena dotací z OPŽP. Celkové náklady akce činily téměř 5 mil. Kč. Byla 
zateplena celá budova obecního úřadu a kulturního domu, výměna oken, dveří, bezbariérový 
přístup a izolace podlahy v kulturním 
domě. Souběžně probíhala akce 
Přístavba a stavební úpravy 
víceúčelového společensko-kulturního 
objektu. Tato akce stála celkem 6 mil. Kč 
a obec realizaci hradila z úvěru. Při této 
akci byla vyměněna střecha obecního 
úřadu a kulturního domu, podlaha včetně 
parket, vzduchotechnika, nová el. vedení, 
topení, modernizace sálu (osvětlení, 
akustické obložení) včetně sklepa 
(barového zázemí).  

 
 
Další akcí v loňském roce 2013 byla Obnova zeleně III. etapa. Zde se jednalo o 

výsadbu keřů a dřevin podél silnice (průtah obcí) a částečně doplnění dřevin kolem bývalého 
koupaliště a cyklostezky do Rybníčka. Tato akce byla podpořena dotací 490 tis. Kč 
s celkovými náklady 680 tis. Kč. 

Z POV obdržela obec dotaci 300 tis. Kč na opravu místních komunikací v místní 
části Haukovice. Celkové náklady činily 1 200 tis. Kč. 
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Želechovice                                                                        počet obyvatel k 31. 12. 2013: 231 
 

Obec se v roce 2013 zabývala možností odkanalizování obce a stavby vlastní 
ČOV. V oblasti výstavby v obci se zastupitelstvo kladně přiklonilo k návrhu investorů, jejichž 
úmyslem je v Želechovicích vybudovat domov důchodců se zvláštním režimem, uzavřela 
příslušné smlouvy a výstavbu tohoto zařízení podpořila. 

V oblasti ochrany životního prostředí pokračovala druhou etapou ve výsadbě aleje 
na hrázi bývalého Řítovského rybníka podpořenou dotací z Ministerstva životního prostředí 
ČR.  

V oblasti kulturního života lze podtrhnout dobrou spolupráci obce a místního 
občanského sdružení Přátelé obce Želechovice, o. s., neboť společně se podíleli na 
obecním plese, soutěži o nejkrásnější kresbu, dětském karnevalu, zájezdu do ZOO Lešná, 
dětském dni, Noci kostelů v Želechovicích, mikulášské besídce a tanečním večeru pro 
seniory; formuje se skupina, jenž má v úmyslu v obci otevřít malé muzeum.  

Obecní úřad v Želechovicích docílil zahájení komplexních pozemkových úprav na 
svém katastru.    
 
 
Žerotín                                                                                počet obyvatel k 31. 12. 2013: 436 
  
V roce 2013 byla provedena oprava sochy 
P. Marie s Ježíškem. Tato památka místního 
významu byla zhotovena v roce 1882 p. 
Antonínem Beckem z Kroměříže z 
degradovaného vápence a předchozí 
restaurátorské zásahy byly provedeny cca 
před 15 lety. Tělo sochy se nacházelo v 
havarijním stavu, z 80 % byla doplněna 
dožitými cementovými vycpávkami, které 
postupně odpadávaly a bylo již i nebezpečí 
zranění kolemjdoucích. Po odstranění těchto 
nevhodných tmelů zůstala v originálu sochy 
pouze hlava P. Marie a Ježíška a pravá paže 
Marie. Vzhledem k havarijnímu stavu bylo 
rozhodnuto provést restaurování sochy 
v ateliéru. I přes odborné zrestaurování – 
pokud by socha zůstala na původním místě 
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nechráněná před povětrnostními vlivy – životnost těchto oprav by byla časově omezena a 
příští oprava by byla ještě nákladnější, pracnější a zdlouhavější. Zastupitelstvo obce proto 
schválilo variantu zhotovení repliky sochy z umělého kamene a její umístění místo originálu 
na podstavec před kapličkou a zrestaurovanou sochu umístit na podstavec uvnitř kapličky. V 
současné době je originál sochy již hotový a je prováděn otisk pro zhotovení formy na 
výdusek z umělého kamene. V rámci opravy bude rovněž provedena oprava podstavce pod 
sochou. Celkové náklady na opravu sochy a podstavce a zhotovení repliky se vyšplhají na 
cca 350 tis. Kč, z toho příspěvek Olomouckého kraje činil 30 tis. Kč. 
 
 

Obec v rámci investičních 
akcí obce rekonstruovala malý 
bazén u vodní nádrže částkou 47 
tis. Kč. 

 

Obec částkou 30 tis. Kč přispěla Spolku dobrovolných hasičů k zakoupení staršího 
automobilu zn. Ford Transit. Hasiči se tak stali aktivní mobilní jednotkou. Cena auta byla 
55 tisíc Kč a mimo obce přispěl částkou 25 tis. Kč Olomoucký kraj. Na autě je ještě spousta 
práce a obec věří, že tato investice přispěje k větší aktivitě jednotky a ke zviditelnění obce. 

Dále v obci probíhaly běžné udržovací práce a tradiční kulturní a společenské akce. 
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