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   Schváleno na jednání valné hromady SOMU dne 28. 5. 2015, č. usnesení 40/4 

3. 6. 2014, č. usnesení 37/5. 
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CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU 
 

 

Mikroregion Uničovsko se rozprostírá 
severozápadně od města Olomouce na  
315 km2 a k 1. 1. 2014 v něm žilo 25 508 
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 2014 došlo v některých obcích mikroregionu ke změně 
starosty. Na valné hromadě dle Stanov proběhla volba nových orgánů Svazku. 
 
Usnesením valné hromady č. 39/2 ze dne 19. 12. 2014 byli zvoleni: 
 
Předseda svazku:   Ing.  Ondřej Plačko – obec Troubelice 
Místopředseda svazku:   Mgr. Dalibor Horák – město Uničov 
Členové rady:   Jiří Blažek – obec Paseka 

Ing. Tomáš Müller – obec Nová Hradečná 
Ing. Jan Zahradníček – obec Medlov 
 

Další členové:  Ladislav Koláček – obec Dlouhá Loučka 
Ing. Josef Šenk – obec Šumvald 
Petr Přichystal – obec Újezd 
Ing. Antonín Hampl – obec Želechovice 
Mgr. Lenka Králová – obec Lipinka 
Radovan Štábl – obec Pňovice 
JUDr. Jarmila Capková – obec Žerotín 
Jiří Hubáček – obec Strukov 
Ing. Stanislav Hýbner – obec Oskava 

 
Účetní agendu vede paní Marta Geppertová. 
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HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONU UNIČOVSKO V ROCE 2014 
 

Mikroregion Uničovsko v roce 2014 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 2013. 

V roce 2014 se opět konala pravidelná zasedání valné hromady a rady mikroregionu, 
valná hromada se uskutečnila třikrát, rada šestkrát. V pořadí se již jednalo o 62. jednání rady 
a 39. jednání valné hromady SOMU.  

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, zkrátka ti, kteří mají k určitému problému 
co říci a poradí, jak plnit úkoly na úseku samosprávy či výkonu státní správy. Ku příležitosti 
končícího volebního období se v září uskutečnila výjezdní valná hromada v Lipince, kde 
starostové zhodnotili uplynulé období spolupráce.  

Veškeré informace týkající se činnosti SOMU (turistické informace, zprávy o činnosti, 
zápisy z jednání, hospodaření a další aktivity) jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.mikroregion.unicovsko.cz.  

 
Spolupráce starostů členských obcí mikroregionu spočívala v roce 2014 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 2014 

Hlavním zdrojem financování činnosti a 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 podle počtu obyvatel obce. Dalším zdrojem jsou případné 
dotace, které SOMU získá v rámci dotačních titulů vyhlašovaných Olomouckým krajem či 
dalšími poskytovateli dotací. Vlastní podíly k takto získaným dotacím jsou hrazeny ze 
společných prostředků SOMU případně mimořádnými příspěvky obcí.  

V roce 2014 mikroregion nežádal o žádnou dotaci. 
 
Rozpočet svazku v roce 2014:  
Schváleno: 
Příjmy celkem             71 000 Kč 
Výdaje celkem                     701 000 Kč 
Financování celkem             630 000 Kč 
Skutečnost: 

 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014            643 319,84 Kč 
 Příjmy                  70 173,05 Kč 
 Výdaje                  71 637,25 Kč 
 Zůstatek k 31. 12. 2014              641 855,64 Kč 

 

 
 
 
 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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VÝZNAMNÉ INVESTICE A DĚNÍ V ČLENSKÝCH OBCÍCH MIKROREGIONU  
V ROCE 2014 

 
 

Uničov                                                                počet obyvatel k 31. 12. 2014: 11 628 
 
V roce 2014 se dočkaly kompletní 

revitalizace veřejné prostory ulic nacházejících 
se v městské památkové zóně města. V rámci 
projektu Město v hradbách – rekonstrukce 
ulic v MPZ Uničov, ulice Litovelská, 
Haškova a Příční byly provedeny stavební 
úpravy místních komunikací, chodníků, 
parkovacích míst, veřejného osvětlení, zeleně 
a mobiliáře, vybudovány odpočinkové zóny 
s posezením a zelení. Celkové náklady 
projektu činily téměř 20 mil. Kč, z toho 16 mil. 
získalo město formou dotace z ROP Střední 
Morava. 

 
V roce 2014 byla za přispění dotace 

z OPŽP zateplena administrativní budova 
Technických služeb (celkové náklady 5,3 mil. 
Kč, z toho dotace 1,8 mi. Kč).  

Bylo započato s realizací energetických 
opatření v rámci projektů financovaných 
z OPŽP na budovách Polikliniky (celkové 
náklady 14,1 mil. Kč, z toho dotace 5,3 mil. Kč) 
a Základní školy Pionýrů (24,3 mil. Kč 
celkové náklady, 16,8 mil. Kč dotace). Budovy 
dostanou nové zateplené fasády, nová okna, 
budou zatepleny střechy tak, aby došlo ke 
snížení energetických ztrát v objektech.  

 Další dvě budovy v majetku Města 
Uničova budou rekonstruovány v roce 2015, město již má podepsané dotační smlouvy 
z OPŽP. Jedná se o budovu Městského kulturního zařízení (celkové náklady 14,4 mil. Kč, 
7,2 mil. Kč dotace) a Dům služeb v Olomoucké ulici (celkové náklady 4,6 mil. Kč, 2,7 mil. 
Kč dotace).  

  
Byla ukončena realizace první etapy 

projektu Zakládání a obnova zeleně 
v Uničově a místních částech (celkové 
náklady 895 tis. Kč, dotace OPŽP 599 tis. Kč). 
Projekt řešící obnovu zeleně na třech místech 
– v okolí základní školy U Stadionu, podél 
cyklostezky v Olomoucké ulici a v místní části 
Nová Dědina bude pokračovat druhou etapou 
s rozpočtem 4 mil. Kč v roce 2015. Dalšími 
řešenými lokalitami zde jsou místních části 
města Brníčko, Benkov, Střelice a Dětřichov.  

 

 

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, II. etapa. V rámci této akce s 
celkovými náklady 10,1 mil Kč. byla provedena výstavba parkoviště na ul. Dukelská (11 
parkovacích stání), rekonstrukce živičného povrchu na ulici Plzeňská a na obslužné 
komunikaci na ulici Dukelská. Zrekonstruovány byly veškeré chodníky uvnitř sídliště a 
přístupové chodníky k bytovým domům. Současně byla provedena rekonstrukce veřejného 
osvětlení, vybudována rekreační plocha (in-line dráha a herní prvky, pergola), lavičky a 
stojany na kola. Byly provedeny terénní a parkové úpravy na více něž 1 ha travnatých ploch, 
vysazeno bylo 32 ks stromů. 

Již tradičně se v měsíci listopadu v Městském kulturním zařízení Uničov konala 
Pěvecká soutěž Carusošou aneb talent roku 2014. V pořadí již XVI. ročníku pěvecké 
soutěže se zúčastnily děti ze základních škol z Uničova a okolních obcí. 

  
 
 
Dlouhá Loučka                                                                 počet obyvatel k 31. 12. 2014: 1938 
 

Byla dokončena největší investiční akce - výstavba vodovodu Dlouhá Loučka. 
Vodovod má včetně přivaděče SOMU a domovních přípojek celkovou hodnotu 110 mil. Kč. 
Obec získala dotaci z OPŽP ve výši 24 mil. Kč. 

 Na zateplení budovy kulturního domu v Plinkoutě získala obec dotaci 3,4 mil. Kč  
z MMR a z vlastních prostředků zaplatila 1 mil. Kč. Další dotaci téměř 900 tis. Kč  
z prostředků SZIF využila obec na výstavbu víceúčelového hřiště, které rozšířilo možnost 
sportovního vyžití pro řadu sportů (vlastní prostředky 726 tis. Kč) a z dotace SFŽP 633 tis. 
Kč se podařilo obci získat 600 kusů kompostérů, které jsou přidělovány pro jednotlivé 
domácnosti v obci. 

Z vlastních prostředků vybudovala obec nové diskgolfové hřiště (105 tis. Kč), na 
revitalizaci veřejných prostranství vynaložila obec 195 tis. Kč a na pískovcovou fontánu, 
která bude součástí nově upraveného obecního prostranství před nákupním centrem 120 tis. 
Kč. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Započala příprava dokumentace pro výstavbu rodinných domků, projektové dokumentace 
na zateplení budovy ZŠ a budovy tělocvičny v hodnotě přes půl milionu korun.  

Veškeré kulturní, společenské a sportovní akce se již pořádají tradičně, nově se 
konaly vánoční prodejní trhy a rozšířily tak počet tradičních akcí pořádaných v průběhu 
celého roku. Jednou z nejvíce navštěvovaných akcí je tradiční maškarní ples a hody 
pořádané koncem srpna. V obci také stále působí kino, jehož návštěvnost sice není tak 
hojná, ale je to jedna ze stálých možností kulturního vyžití v obci. 
 
 
Lipinka                                                                                počet obyvatel k 31. 12. 2014: 201 
 

V roce 2014 byla v obci vybudována naučná stezka, na kterou dostala obec dotaci 
90 tis. Kč. Za přispění dotace POV ve výši 52 tis. Kč byla provedena výměna oken a dveří 
na obecním úřadě (celkové náklady 110 tis. Kč), také byla provedena výměna topení, nové 
rozvody elektřiny, výmalby a podlahy s náklady 150 tis. Kč. V roce 2014 započala oprava 
kulturního domu (výměna oken a dveří, zateplení budovy vč. půdních prostor s náklady cca 
1,2 mil. Kč). Z příspěvku Olomouckého kraje (7 tis. + 11 tis. Kč obec) byly pořízeny osobní 
ochranné pomůcky JSDH (Generátor GG7300). 

V tomto roce si obec připomněla významné výročí 90 let od založení SDH Lipinka, 
mezi oblíbené akce již tradičně patří mikulášská nadílka, rozsvěcování stromku u obecního 
úřadu, mše Sv. Václava. 
 

 
Medlov                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2013:   1559 
 

Vybudováním VI. etapy splaškové kanalizace v centru Medlova byl završen proces 
odkanalizování všech nemovitostí v Medlově a jejich místních částí. Napojeny tak mohou být 
na stávající čističku odpadních vod již všechny nemovitosti v obci. Nově byl zrekonstruován 
chodník ve středu obce Medlova směrem na Úsov. 

K čistírně odpadních vod byla nově přistavena v Medlově nová budova – tzv. „lapák 
písku“, která umožní obsluze bez problémů provádění čištění i v zimních měsících. 

V místní části Králová byl vybudován nový chodník ze středu obce směrem na 
Medlov. Chodci tak získali konečně nový prvek, který je ochrání v nepřehledných místech 
tohoto úseku. V této místní části byla také kompletně zrekonstruována kaple sv. Víta. Zcela 
nově byly vyrobeny všechny dřevěné prvky a nový „kabát“ získala rovněž fasáda objektu. 
V roce 2015 bude ještě nově rekonstruován oltář z této místní památky. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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V místní části Hlivice byly nově zrekonstruovány chodníky, autobusové zastávky a 
nové podoby se rovněž dočkalo centrum této části obce, které bylo nově vydlážděno 
„zámkovou dlažbou“.  

 

Nová Hradečná                                                                   počet obyvatel k 31. 12. 2014: 817  

Rok 2014 se do historie Nové 
Hradečné zapíše jako rok velice úspěšný. 
Společnými silami obec vydobyla prvenství  
v krajském kole soutěže Vesnice roku a 
získala tak zlatou stuhu. V celostátním kole 
se pak umístila na nečekaném a o to, pro 
další práci povzbudivějším, třetím místě. Obci 
se dařilo nejen šířit její dobré jméno navenek, 
nýbrž také, což je možná ještě důležitější, 
naplňovat představy o zásadní vizuální  
i praktické změně veřejných prostor.  

Díky dotacím z regionálního 
operačního programu se mohou občané těšit 
z revitalizovaného náměstí před kostelem sv. Vavřince a využívat upravené plochy před 
areálem TJ Sokol (celkové náklady 7 mil. Kč., z toho dotace 6 mil. Kč). 

Nový kabát a novou výtvarnou dílnu získala základní škola z dotace POV ve výši 
400 tis. Kč, celkové náklady 620 tis. Kč. 

Děti v mateřské škole mají ve školní zahradě k dispozici nové herní  
a environmentální prvky. Na tuto akci se obci podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši 1,4 mil 
Kč a celkové náklady činili 1,6 mil. Kč. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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K příjemným vzpomínkám na letošní rok se jistě zařadí slavnostní odhalení sochy 
srdce u školy, která je součástí stezky Putování po Nové Hradečné. Tato akce byla 
financována z programu rozvoje venkova částkou 200 tis. Kč.  

 
Oskava                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2014: 1362 

 

V Oskavě byly vybudovány za 
přispění dotace z MAS Šumperský venkov 
čtyři autobusové zastávky s celkovými 
náklady 420 tis. Kč. Za přispění 
Olomouckého kraje byl pořízen automobil 
pro JSDH v hodnotě 300 tis. Kč (120 tis. Kč 
dotace). Byl pořízen projekt na „Zateplení 
budovy OÚ Oskava" a na energetické úspory 
v MŠ Oskava. 

V roce 2014 byly schváleny dotace na 
zateplení budovy obecního úřadu 
(proběhla výměna oken, zateplení střechy, 
sklepů,  vybudována nová střecha), na jaře 2015 byla akce dokončena, v r. 2015 budou 
realizovány energetické úspory MŠ Oskava. 

Obec pořádala tradičně kulturní akce - čtyři společenské plesy (Myslivecké sdružení 
Oskava, Myslivecké sdružení Mostkov, Obec Oskava, Sportovní). SDH Nemrlov pořádal 
jarní a podzimní Retro Párty, základní škola pořádala Masopustní průvod obcí a společně 
s obecním úřadem rozsvícení vánočního stromu. 

 
Paseka                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2014: 1261 

 

V roce 2014 započala intenzifikace 
čistírny odpadních vod (mechanicko-
biologické ČOV na kapacitu 1200 
ekvivalentních obyvatel), celkové náklady akce 
budou činit cca 12 mil. Kč, z toho dotace 
z OPŽP 10,8 mil. Kč.  

V rámci projektu „Revitalizace návsi v 
obci Paseka - místní část Karlov“ došlo 
k rekonstrukci místní komunikace, vybudování 
nových parkovacích míst, klidové zóny 
nabízející obyvatelům obce prostor pro 
odpočinek, setkávání a relaxaci. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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 Revitalizována byla též plocha u největší dominanty obce - kaple sv. Antonína, byla 
doplněna nová zeleň a obecní mobiliář. 

V oblasti společenského a kulturního vyžití probíhaly v roce 2014 již tradiční akce 
„Setkání pasečáků". Dále pak 1. koblížkový pasecký běh, koncert k 70 narozeninám K. Kryla, 
„Setkání seniorů", Dětský den, Kácení máje, a další akce zaměřené hlavně na děti.  

 
Pňovice                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2014: 909 
 

V roce 2014 byl za přispění dotací 
pořízen bezdrátový obecní rozhlas (1,5 mil. 
Kč) a stroj na úklid obce (1,5 mil. Kč). 

Hasičům a jejich dorostu bude sloužit 
nová hasičská zbrojnice včetně malé 
klubovny se sociálním zařízením. Na 
přestavbu nevyužívaných kůlen na dvoře 
staré ZŠ obec získal dotaci z MAS Moravská 
cesta ve výši 343 tis. Kč. Celková hodnota 
díla je 719 tis. 
 

 
 
Strukov                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2014: 145 

 
V říjnu započala výstavba splaškové 

kanalizace a ČOV s celkovými náklady cca 
15 mil. Kč, která bude ukončena v roce 2015. 

V lednu se uskutečnila „Tříkrálová 
sbírka“, v únoru jako každoročně proběhla 
beseda s fotografem p. prof. Jindřichem 
Štreitem, v květnu 2014 se konaly hody 
s tradičním průvodem kolem obce, v červenci 
2014 byl uspořádán fotbalový turnaj 
„Memoriál Jana Ryšavého“, v říjnu byl 
pořádán 17. zájezd na Jižní Moravu 
(tentokrát  návštěva Velehradu, Modré, obec 
Kobylí s posezením ve vinném sklepě), 
v místním kulturním zařízení proběhla „Vánoční besídka“, na které vystoupily děti z mateřské 
a základní školy Žerotín a 23. 12. 2014 u místní kapličky již 3. rokem na akci „Koledování“ 
zahrála kapela z Pňovic občanům Strukova vánoční koledy. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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Šumvald                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2014: 1695 

Nejnákladnější akcí v roce 2014 byl 
projekt realizace energetických úspor v 
objektu ZŠ v Šumvaldě s termín realizace od 
září do prosince s celkovými náklady téměř 23 
mil. Kč (dotace z OPŽP 12,2 mil. Kč a , SFŽP 
ve výši 718 tis. Kč). Ve 2. NP staré budovy ZŠ 
také proběhla rekonstrukce elektroinstalace 
(380 tis. Kč, z toho dotace ze SZIF 160 tis.).  

V druhé polovině roku také proběhla 
výstavba cyklostezky Šumvald – křižovatka 
Lazce (6,0 mil., z toho dotace  Ol. kraje  1,35 
mil. Kč a SFDI 3,8 mil. Kč). Druhou etapou 
pokračovala výstavba chodníků v obci (2,3 mil. Kč), opravena byla vedlejší místní 
komunikace v Šumvaldě a v Břevenci (4,1 mil. Kč). 

Před kaplí sv. Antonína Paduánského v Břevenci byl 
opraven kamenný kříž (87 tis., z toho 50 tis. přispěl 
Olomoucký kraj), do rozvoje venkovské turistiky v 
Šumvaldě – Putování panstvím Pulchra Silva bylo 
investováno 130 tis. Kč (90 tis. dotace ze SZIF).  

Mezi již tradiční akce patří hasičské závody, dětský 
pohádkový den, fotbalové turnaje, slavnosti piva, 
drakiáda, dýňobraní, rozsvěcování vánočního stromu, 
Mikulášská nadílka, vánoční koncerty a další. 
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Troubelice                                                                         počet obyvatel k 31. 12. 2014: 1894 
 

V roce 2014 doprovázely spokojený život v obci Troubelice různé kulturní akce, 
které pořádala sama obec nebo místní složky působící v obci. Jedna akce ovšem stojí za 
zmínku, jelikož byla zapsána do České knihy rekordů. Základní škola Troubelice, Rodičovské 
sdružení při ZŠ Troubelice, obec Troubelice za významné pomoci obcí Nová Hradečná a 
Lipinka, zorganizovali akci „VÍTANÍ JARA 2014“, v rámci které se na základě lidového 
velikonočního zvyku, kdy zvony v obci v době velikonočních svátků nahrazují tzv. klapači a 
který se v obci Troubelice stále dodržuje, sešlo celkem 397 mužů všech věkových kategorií, 
kteří společně v jeden okamžik zaklapali na tradiční klapače a hrkače. Tento údaj byl do 
České databanky rekordů zaregistrován dne 16. dubna 2014. Můžeme tedy konstatovat, že 
kulturní život v obci, i s ohledem na tradice, je velice pestrý. 

Mezi nejvýznamnější investiční akce 
patří zateplení budovy obecního úřadu a 
instalace tepelného čerpadla, na kterou obec 
získala dotační prostředky z OPŽP (náklady 
cca 9 mil. Kč, dotace 90%). Akce pokračuje i 
v roce 2015. Další akcí podpořenou z OPŽP 
je pořízení zametacího vozu pro obec 
Troubelice, jehož používáním bude snížena 
prašnost na komunikacích (3 mil. Kč, dotace 
90%). Dále obec z vlastního rozpočtu, řádově 
za 2 mil. Kč, vybudovala a rekonstruovala 
chodníky v místní části Lazce.  

Za přispění Ol. kraje byla opravena cisternová automobilová stříkačka TATRA 
CAS 32  (celkové náklady 86 tis. Kč, příspěvek 24 tis. Kč). Samozřejmě byly během roku 
provedeny i další neméně důležité akce, ať již udržovacího nebo rozvojového charakteru. 
Obec dále intenzivně připravuje další plánované projekty, které by ráda podpořila dotacemi 
v novém plánovacím období. 

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. 2014: 1367 
 

V roce 2014 proběhla v obci Újezd výstavba sběrného dvora a zpevnění plochy za 
sběrným dvorem (celkové náklady 4,8 mil. Kč, dotace OPŽP 2,4 mil. Kč. Byla opravena 
komunikace na hřiště a zpevněna plocha u ZŠ (973 tis. Kč). 

Další akcí byla Obnova zeleně IV. etapa, která byla podpořena dotací OPŽP 1,1 mil. 
Kč s celkovými náklady 1,5 mil. Kč. Stejně tak Úprava rybníků a toku Říčí v Rybníčku 
(OPŽP 1,9 mil. Kč, celk. náklady 2,8 mil. Kč). 

           Z Programu rozvoje venkova obec obdržela dotaci 129 tis. (celkové náklady 191 tis.) 
na Naučnou stezku obce Újezd a od Ministerstva kultury 100 tis. na opravu střechy Kaple 
sv. Floriána v Rybníčku (celkové náklady 343 tis. Kč). 

V roce 2014 byly spuštěny nové internetové stránky obce.  
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Z kulturních akcí můžeme jmenovat Obecní ples, na kterém vystoupili ABBA 
WORLD REVIVAL, hody v Rybníčku a vystoupení Waldemar Matuška Revival, hody 
v Újezdě a vystoupení Věry Martinové, letní kino – „Revival“, vánoční jarmark s rozsvícením 
vánočního stromu, koncert dětského pěveckého sboru AVE v místním kostele. 

 

Želechovice                                                                        počet obyvatel k 31. 12. 2014: 235 

 

Obec Želechovice pořídila tolik 
potřebné nové prostory pro parkování 
technického zařízení obce na údržbu zeleně a 
jejího vzhledu výstavbou nové haly, v níž jsou 
dále prostory pro dílnu a prostory, které 
budou obci sloužit jako depozitář pro ukládání 
exponátů nově zřízeného muzea. 
Multifunkční hala byla postavena nákladem 
0,65 mil. Kč.  

 

Amatérští propagátoři místní historie Ing. Petr 
Stránský, CSc., emeritní učitel, čestný předseda 
občanského sdružení Přátelé obce Želechovice a její 
historie, o.s. a Ing. Antonín Hampl, starosta obce a místní 
kronikář v jedné osobě, dovršili svůj mnohaletý záměr a 
vybudovali v Želechovicích malé „Vesnické muzeum 
obce Želechovice“. První, slavnostní, veřejností 
očekávané otevření muzea, které nastalo v den oslav 
místních hodů, odstartovalo éru tohoto památníku místní 
historie, když převážná část exponátů pochází přímo ze 
Želechovic. Součástí muzea jsou dvě výstavní expozice, 
první obsahuje předměty regionálního charakteru, druhá 
pouze vzácný soubor listinných materiálů. Obec se tak 
postavila čelem do role ochránkyně lokální kultury a 
historie a plánuje další rozšíření expozic.  
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Kromě tohoto významného kulturního počinu, uspořádala obec dvoudenní poznávací 
zájezd po krásách Českého ráje, věnovala se bohatým kulturním aktivitám pro děti i dospělé 
podpořené dotací z rozpočtu Olomouckého kraje.  

Obec Želechovice neustává ani v péči o životní prostředí, když díky dalším dotačním 
prostředkům pokračovala ve výsadbě aleje na bývalé hrázi Řítovského rybníka. Tato alej 
však ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny je výjimečná, neboť ji tvoří sazenice 
starých ovocných odrůd ze specializované školky. Obec se tak vrací k původním ovocným 
druhům, využívaným a šlechtěným našimi předky.  

K příjemnému ukončení roku 2014 potom přispělo kytarové těleso Olomouc Guitar 
Consort, které měla obec čest hostit v prostorách obecního úřadu. Umělci navodili v adventní 
době vánoční atmosféru a ukončili projekt Kulturní rok v Želechovicích na Uničovsku 
2014 podpořený obcí Želechovice, místním občanským sdružením a Olomouckým krajem. 

Bez nepovšimnutí nemůže zůstat ani konání místního referenda, které, jako nástroj 
přímé demokracie, konečně rozhodlo o několik let diskutované otázce, která rozdělovala 
obec na 2 názorově nesourodé tábory, když občané se v něm vyjádřili tak, že si nepřejí, aby 
obecní sportoviště bylo využíváno ke komerčním účelům, ale aby zůstalo k dispozici všem 
občanům z obce. 

Žerotín                                                                                 počet obyvatel k 31. 12. 2014: 436 

 V září 2014 započala výstavba kanalizace obce Žerotín, která bude pokračovat i v 
roce 2015 (celkové náklady cca 23 mil. Kč, dotace OPŽP a SFŽP 18,3 mil. Kč.   

V říjnu se již tradičně v sále kulturního domu konala velká podzimní výstava ovoce, 
květin, bonsají či keramiky, na občerstvení byly upečeny bábovky dle osvědčených receptů 
žerotínských hospodyněk. 

V květnu obec oslavila 110. výročí založení školy, byl připraven bohatý program  
a občerstvení. 
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