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Schváleno na jednání valné hromady SOMU dne 7. 6. 2016 usnesením č. 42/4.3. 

6. 2014, č. usnesení 37/5. 
                                                                                    Zpracovala: Ing. Veronika Smýkalová 
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CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU 
 

 

Mikroregion Uničovsko se rozprostírá 
severozápadně od města Olomouce na  
315 km2 a k 31. 12. 2015 v něm žilo 25,4 tisíc  
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 2015 
 

Mikroregion Uničovsko v roce 2015 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 2014. 

V roce 2015 se opět konala pravidelná zasedání valné hromady a rady mikroregionu, 
valná hromada se uskutečnila dvakrát, rada čtyřikrát. V listopadu roku 2015 se jednalo 
v pořadí již o 66. jednání rady a 41. jednání valné hromady SOMU, která se uskutečnila 
v Medlově.  

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 Čadílková, 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. Den s obcemi 
se uskutečnil v únoru. 

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 2015 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, divadelní představení i výstavy), blíže viz popis u části 
věnované jednotlivým obcím. 
 
2)    Hospodaření SOMU v roce 2015 

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 2015 
mikroregion uspěl 
s žádostí o dotaci na akci 
„Výměna zkušeností 
partnerů venkova“  
u Ministerstva pro místní 
rozvoj. Jednalo se o 
dotační titul Podpora 
spolupráce obcí na 
obnově a rozvoji venkova. 
Pro 37 představitelů obcí 
byl v rámci projektu 
uspořádán vzdělávací 
seminář do Rakouska 
termínu 30. 9. - 2. 10. 
2015. 
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 Třídenní výjezdový 
seminář posloužil jako 
platforma pro 
intenzivnější komunikaci 
mezi zástupci členských 
obcí mikroregionu  
a zároveň byla trasa 
inspirativní pro projekty 
rozvoje venkovských 
regionů. Rakousko je 
zemí, která má  
v regionálních 
rozvojových projektech co 
nabídnout a kdo měl oči 
otevřené, rozhodně se 
vrátil do svého bydliště 
obohacen o spoustu přínosných podnětů.  
 

 
 
Rozpočet svazku v roce 2015:  

 
Schváleno: 

Příjmy celkem            71 000 Kč 
Výdaje celkem                    701 000 Kč 
Financování celkem            630 000 Kč 

Skutečnost: 
 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015       641 855,64 Kč 
 Příjmy               507 654,33 Kč 
 Výdaje               550 707,49 Kč 
 Zůstatek k 31. 12. 2015             598 802,48 Kč 
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VÝZNAMNÉ INVESTICE A DĚNÍ V ČLENSKÝCH OBCÍCH MIKROREGIONU  
V ROCE 2015 

 
Uničov                                                                       počet obyvatel k 31. 12. 2015:   11 521 

 
V roce 2015 bylo za přispění dotace 

z OPŽP a SFŽP zatepleno několik budov ve 
vlastnictví města. Největší investice 
započaté již v roce 2014 představovala 
energetická opatření provedená na 
budovách ZŠ Pionýrů s celkovými náklady 
24,3 mil. Kč (dotace OPŽP a SFŽP 16,8 mil. 
Kč) a polikliniky (celkové náklady 14,1 mil. 
Kč, z toho dotace 5,3 mil. Kč). 

Zcela nový kabát také dostala v roce 
2015 budova Městského kulturního 
zařízení (celkové náklady 14,4 mil. Kč, 
dotace OPŽP a SFŽP 7,2 mil. Kč) a Dům 
služeb v Olomoucké ulici (celkové náklady 
4,6 mil. Kč, 2,7 mil. Kč dotace). V budově MKZ byla instalována také nová vzduchotechnika.  

Na budovách byly provedeny nové zateplené fasády, nová okna, zatepleny střechy či 
půdy tak, aby došlo ke snížení energetických ztrát v objektech. Snížením energetické 
náročnosti budov se předpokládá každoroční úspora provozních nákladů města v řádu 
milionu korun. 

 Byla ukončena realizace druhé etapy projektu 
Zakládání a obnova zeleně v Uničově a místních částech 
(celkové náklady 3,9 mil. Kč, dotace OPŽP 2,9 mil. Kč). 
Projekt řešil obnovu zeleně ve čtyřech místních částech 
Brníčko, Benkov, Střelice a Dětřichov.  

Městu byla přiznána dotace ve výši 4 mil. Kč 
z programu MMR Regenerace panelových sídlišť na akci RPS 
- Uničov, Nemocniční I. etapa. V rámci této akce  
s celkovými náklady 7,8 mil Kč. byly rekonstruovány chodníky 
a komunikace uvnitř sídliště, veřejné osvětlení, dvě zastávky, 
vybudováno 22  parkovacích stání, místa pro kontejnery  
a provedeny terénní parkové úpravy. Řešené území bylo také 
doplněno novým mobiliářem (lavičky, stojany na kola, 
odpadkové koše). 

S celkovými náklady 1,1 mil. Kč (z toho dotace Ol. kraj 
0,45 mil.) byl vybudován chodník vedoucí do místní části 
Brníčko v délce 67 metrů. 
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      www.mikroregion.unicovsko.cz 

6 

 

Již tradičně se v měsíci únoru prošel po Masarykově náměstí masopustní průvod, 
v dubnu se konal první ročník otevřeného závodu Uničovský pedál a discgolfový turnaj. 
Roční výročí zprovoznění discgolfového hřiště v parku oslavil v neděli 13. září klub Eagels 
Uničov pořádáním otevřeného turnaje, na který se sjelo 44 hráček a hráčů. Sbor 
dobrovolných hasičů Uničov uspořádal v srpnu druhý ročník fyzicky velmi náročné soutěže 
T.F.A. čili nejtvrdší hasič přežívá.  

V průběhu roku probíhala v Městské galerii i v galerii U Minoritů řada výstav. 
V listopadu se uskutečnila pěvecká soutěž Carusošou pro děti ze základních a mateřských 
škol mikroregionu Uničovsko. V předvánoční čas se konaly na náměstí adventní trhy s již 
tradiční soutěží o nejvypečenější vánočku.  
 
 
Dlouhá Loučka                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1928 
 
 Jednou z největších investičních akcí 
roku 2015 byla revitalizace návsi I. a II etapa 
s celkovými náklady 13,15 mil. Kč, kdy obec 
získala na tyto dvě etapy dotaci z ROP 
Střední Morava ve výši 11,2 mil. Kč. 
 Při opravě silnice II/449 Valšovský 
Žleb-Dlouhá Loučka se obec podílela na 
opravě křižovatky, přechodů, chodníků  
a osvětlení částkou 3,4 mil. Kč. 
 Pro připravovanou výstavbu 
cyklostezky směrem na Valšův Důl byl 
vybudován most přes Oslavu (934 tis. Kč, 
dotace 500 tis. Kč). 
 Na zateplení budovy ZŠ obec získala 
dotaci 1,5 mil. Kč (vlastní prostředky 0,6 mil. 
Kč). Dále proběhla rekonstrukce topení  
v budově tělocvičny, která byla také 
zateplena (dotace 2,5 mil., vlastní zdroje 0,76 
mil. Kč). 
 Ve dvou místních částech obce byly 
opraveny chodníky za 412 tis. Kč, obec také 
dokončila výkup pozemků pro výstavbu 29 
rodinných domků.  
 Do dokončení vodovodu (asfalty, 
přípojky k RD) bylo investováno 1,6 mil. Kč  
(z toho 642 tis. Kč činila dotace). 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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 Jednou z největších akcí v roce 2015 byly oslavy 140. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Dlouhé Loučce, sjezd rodáků z Plinkoutu s hodovou zábavou, XIII. 
ročník pochodu Přírodním parkem Sovinecko, tradiční hodová slavnost v zámeckém 
parku, vánoční trhy, adventní koncerty. 
 Stále promítá místní kino s návštěvností 1.089 diváků za rok. 
 Konaly se tradiční sportovní akce (turnaje v kopané, motokrosové závody, 
kulečníkové, kuželkové a tenisové soutěže, sportovní střelby), akce pro děti ve spolupráci 
se SRPDŠ – kolečkiáda, drakiáda, běh osvobození, lampionový průvod, dětský maškarní 
karneval a to i v Plinkoutě, koncerty Kruhu přátel hudby a spousta dalších akcí. Pro 
propagaci akcí využívá obec služby rádia Haná. 

 

 
Lipinka                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2015: 190 
 

 Začátkem roku 2015 došlo k dokončení oprav kulturního domu (výměna oken  
a dveří, zateplení budovy vč. půdních prostor), celkové náklady činily 1,6 mil. Kč (dotace 
OPŽP  900 tisíc Kč). Z vlastních zdrojů obec nechala kulturní dům také vymalovat.  
 Obec získala dotaci OPŽP na projekt „Svážíme bioodpad z obce Lipinka“ (pořízení 
auta, štěpkovače, kontejnerů a domácích kompostérů) ve výši 1,3 mil. Kč, z vlastních zdrojů 
financováno 250 tis. Kč. 
 Mezi oblíbené obecní akce již tradičně patří mikulášská nadílka, rozsvěcování 
stromku, mše Sv. Václava, Turnaj v malé kopané či cesta pohádkovým lesem. 
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Medlov                                                                          počet obyvatel k 31. 12. 2015:   1578 
 
 V roce 2015 proběhla přestavba Obecního domu za účelem propojení sálů, čímž 
došlo nejen k rozšíření kapacity, ale v prostoru baru byly vytvořeny také nové skladovací 
prostory. Výstavbou malého parku v centru Medlova byla započata první etapa přestavby 
jádra obce, která bude dokončena v roce 2016. Byly vybudovány nové parkovací plochy  
a chodníky, téměř dokončena byla příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v Zadním Újezdě. 
 Další investiční akcí byla oprava hrobky rodiny Vögel – Coufal, která je opravdovým 
skvostem na místním hřbitově. Oprava byla provedena za přispění dotace MMR ČR  
a Olomouckého kraje. Rekonstruován byl také pomník věnovaný obětem 2. světové války 
(včetně úpravy okolního prostranství), který se nachází v lesoparku Skalky, dokončena byla 
také rekonstrukce kaple v Králové včetně oltáře, započata byla rekonstrukce oltáře kaple  
v Hlivicích. 

 V říjnu Medlov navštívila delegace  
z partnerské polské obce Borów, vedená 
starostou p. Waldemarem Grochowskim. 
Předmětem jednání byla diskuze nad 
novými projekty, které obě obce budou v 
novém programovacím období 2014 – 2020 
připravovat. Jedná se o projekt přeshraniční 
spolupráce ČR-Polsko s názvem: „Spolu 
poznáváme tradice“. 

Po 55 letech byla v Medlově 
obnovena činnost divadelního spolku 
MedlOchoDi (Medlovské ochotnické 
divadlo). Svou hrou „Slavík“ dokázali jen 
v Medlově vyprodat sál obecního domu 
hned ve třech po sobě jdoucích představeních. 

http://www.mikroregion.unicovsko.cz/
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 Také hody v Medlově již mají svou tradici a přilákaly opět hodně návštěvníků, a to  
i díky připravenému programu dětí z mateřské školky. I tentokrát čekal na návštěvníky 
bohatý kulturní program a tradiční gulášová ochutnávka od našich spolků. 
 Mezi další, již tradiční medlovské akce, můžeme zařadit pořádání společenského 
obecního plesu, dětského maškarního karnevalu, uspávání broučků, dětský den  
a „Medlovský slavíček“, slet čarodějnic, drakiáda, sportovní odpoledne pro děti i dospělé 
„Pojďte si hrát s Meteorem“ v Hlivicích Na Bahňáku. 
Pravidelnou součástí obecního života se stala také setkání seniorů, koncerty, adventní 
koncert, květinová výstava atd. 
 

Nová Hradečná                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2015:   812  
  
 V  roce 2015 proinvestovala obec dotace ve výši 1,8 mil Kč, které obdržela za 
umístění v soutěži Vesnice roku, na modernizaci veřejného osvětlení a na rekonstrukci 
jedné z místních komunikací. Dále byla z dotací získaných za Zelenou stuhu dokončena 
odborná péče a prořezání pro obec dominantní topolové aleje a dalších významných 
obecních stromů. 
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 Za vlastní prostředky (1mil. Kč) bylo přestavěno hasičské auto, které bylo následně 
i slavnostně posvěceno. Dále bylo investováno do vybudování chodníku a úprav okolního 
terénu tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí, které tudy chodí do základní školy. 
 V loňském roce proběhla v obci také celá řada tradičních sportovních, kulturních  
a společenských akcí, například sousedské posezení, kterého se zúčastnili i zástupci 
vítězných obcí republikové soutěže Vesnice roku. 
 
 
Oskava                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1331 

 

V roce 2015 byl dokončen projekt zaměřený na 
Energetické úspory mateřské školy Oskava, na který 
obec získala dotaci z OPŽP ve výši 3,28 mil. Kč 
(celkové náklady 4,63 mil. Kč). Na budově MŠ byla také 
vybudována sedlová střecha s náklady 1,26 mil. Kč.  

Ze stejného programu Oskava získala dotaci ve 
výši 1,67 mil. Kč na projekt Zateplení budovy 
Obecního úřadu (celkové náklady 4,15 mil. Kč), 
provedena výměna oken, zateplení budovy, nová 
fasáda, nová střecha.  

Z důvodu havárie na zdroji pitné vody musel být 
proveden nový vrt pitné vody, na který přispěl 
Olomoucký kraj dotací 460 tis. Kč, obec zaplatila 40 tis. 
Kč. Za 174 tis. Kč byla opravena márnice na 

Třemešku.  
Obec také nezahálí s přípravou projektů. Do 

budoucna by chtěla pokračovat s realizací 
energetických úspor – tentokrát budovy Kulturního 
domu v Mostkově a pokračovat v rekonstrukci budovy 
obecního úřadu, tentokrát vnitřních prostor v 1. poschodí, sociálního zařízení a chodeb. Dále 
obec připravuje vybudování sběrného místa odpadů, rekonstrukci veřejného osvětlení, 
rekonstrukci chodníků, opravu hřbitovních zdí Třemešek a Bedřichov, přístavbu garáže 
hasičské zbrojnice. 

Mezi významné události roku 2015 můžeme bezpochyby zařadit spuštění nových 
webových stránek obce a otevření nové knihovny.  
 Obec pořádala tradičně kulturní akce: ples obce, setkání s důchodci, taneční pro 
dospělé, rozsvícení vánočního stromu, pro oceněné děti z obce byl uspořádán výlet do 
interaktivního muzea Pevnost poznání v Olomouci. 
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Paseka                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1280 

 

Mezi hlavní projekty, které obec 
Paseka v roce 2015 realizovala, můžeme 
zařadit fyzickou revitalizaci území obce, 
která navazovala na již rekonstruované části 
centra obce. Byla provedena rekonstrukce a 
výstavba nových chodníků, vybudováno 
parkoviště za budovou ZŠ a MŠ, parkoviště 
vedle budovy knihovny, obnova stávající a 
výsadba nové zeleně, instalace mobiliáře 
podél rekonstruovaných a nových chodníků. 
Projekt byl spolufinancován z ROP Střední 
Morava s dotací 6,4 mil. Kč, celkové náklady 
činily 9,1 mil. Kč.  

Dále byla rekonstruována část veřejné kanalizace v délce 427 m (dotace od 
Olomouckého kraje ve výši 0,5 mil. Kč, celkové náklady 2,6 mil. Kč). 

Po několikaletých přípravách byly v srpnu započaty práce na revitalizaci koupaliště 
– přírodním koupacím biotopu, kdy se stávající koupaliště z roku 1974 přebudovalo na 
moderní a ekologické koupaliště. Na tuto 
akci nebyla poskytnuta dotace, celkové 
náklady činily 5 mil. Kč, realizace bude 
ukončena v roce 2016. 

Dále byla rekonstruována kuchyně 
v kulturním domě, vyčištěn potok 
Teplička, konala se řada tradičních 
obecních akcí (setkání Pasečáků, 
Koblížkový běh, setkání seniorů a jubilantů, 
Turnaj benjamínků, Vánoční pinec, Skautský 
ples – tentokrát s tematikou Retro, muzikál 
paseckého divadla a řada dalších).  
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Pňovice                                                                             počet obyvatel k 31. 12. 2015: 921 
 

V roce 2015 probíhala rekonstrukce silnice III/44621, průtah obcí, předmětem 
stavby byly úpravy výškových a šířkových poměrů a nová konstrukce komunikace včetně 
sanací a nových živičných vrstev v délce 645 m a 20 m úprav povrchů v místě napojení. 
Součástí stavby byly úpravy dotčených chodníků, nová dešťová kanalizace pro odvodnění 
komunikace, stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí, parkovací zálivy (investorem byl 
Olomoucký kraj a obec Pňovice). 

Byla dokončena stavba rybníka (3,96 mil. Kč, obec obdržela dotaci z OPŽP). Nový 
rybník začali rybáři napouštět začátkem prosince a mezi první návštěvníky patřila krásná 
labuť. 

  
 Významnou událostí v Pňovicích 
bylo výročí 100 let od narození pplk. 
letectva in memoriam Václava Obšila. Akce 
proběhla za velkého zájmu veřejnosti a 
s podporou letectva Armády ČR, která 
zabezpečila průlety dvou letounů JAS 39 
Gripen z 21. základny taktického letectva 
v Čáslavi nad jeho rodným domem. Václav 
Obšil tragicky zahynul 13. 10. 1942 v troskách 
bombardéru Wickers Wellington v Anglii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strukov                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2015:  150 
  
 V roce 2015 byla v obci Strukov dokončena splašková kanalizace a ČOV. Celkové 
náklady stavby: 17 mil., z toho 10 mil. dotace 3 mil. úvěr. Také byl zrekonstruován most  
ev. č. 446-007B v intravilánu obce Strukov na silnici II/446, tuto investici však prováděla 
Správa silnic Olomouckého kraje p.o. za přispění ROP Střední Morava.  
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V lednu se uskutečnila „Tříkrálová sbírka“, jako každoročně proběhla beseda 

s fotografem p. prof. Jindřichem Štreitem, konaly se hody s tradičním průvodem kolem obce, 
v místním kulturním zařízení proběhla „Vánoční besídka“, na které vystoupily děti z mateřské 
a základní školy. 

 
Šumvald                                                                         počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1713 

 
Nejnákladnější a nejvýznamnější akcí v roce 2015 byl projekt Revitalizace 

veřejného prostranství v Šumvaldě a v Břevenci s termín realizace od července do 
listopadu s celkovými náklady 13,6 mil. Kč (dotace z ROP Střední Morava téměř 10 mil. Kč). 
S náklady 1,1 mil. Kč bylo provedeno zateplení budovy Obecního úřadu v Šumvaldě.  
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 V rámci projektu Snížení imisní 
zátěže v obci Šumvald byl pořízen 
zametací kartáč Pronar (náklady 1,8 mil Kč, 
z toho dotace OPŽP 1,1 mil. Kč a SFŽP 65 
tis. Kč). Také byla vybavena kompostárna 
(traktor, nakladač, prosévací lžíce, 
překopávač kompostu, štěpkovač Peruzzo 
(2,4 mil. Kč, z toho dotace OPŽP ve výši 
1,98 mil. Kč a SFŽP 117 tis. Kč).  
 Další dotaci z Operačního programu 
životní prostředí (1,1 mil. Kč) a SFŽP ve 
výši 66 tis. Kč získala obec na projekt 
Separace biologicky rozložitelného 
odpadu v Šumvaldu, kdy bylo pořízeno 500 ks biopopelnic, 4 kontejnery a hákový nosič 
kontejnerů.  Pro JSDH Šumvald byl pořízen osobní požární automobil Volkswagen LT 35 
za téměř 0,5 mil. Kč (z toho dotace z Olomouckého kraje ve výši 120 tis. Kč). Oprava sochy 
sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě stála 126 tis. Kč (dotace 
Olomouckého kraje 50 tis. Kč). Za zmínku stojí také modernizace dětského hřiště MŠ 
Šumvald (310 tis. Kč). 

 
  Mezi již tradiční akce patří hasičské závody, plesy, dětský pohádkový den, fotbalové 
turnaje, slavnosti piva, drakiáda, dýňobraní, rozsvěcování vánočního stromu, Mikulášská 
nadílka, vánoční koncerty, vánoční jarmark v základní škole, vánoční turnaj ve stolním tenise 
a další. 
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Troubelice                                                                      počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1900 
 
 Mimo pestrý kulturní, společenský 
a sportovní život v obci Troubelice a 
místních částech Dědinka, Lazce, Pískov a 
Sídliště, o který se mimo samotnou obec 
starají i spolky aktivně působící v obcích, a 
které obec intenzivně podporuje, se v roce 
2015 obci podařily dokončit tři projekty 
podpořené z fondů Evropské unie. 
Konkrétně se jednalo o projekty 
financované z Operačního programu životní 
prostředí. Prvním významným projektem 
bylo dokončení akce „Zateplení budovy 
obecního úřadu a instalace tepelného 
čerpadla“ díky které byly vyměněny veškeré výplně oken a dveří, zateplena střecha  
a obvodový plášť budovy, úprava vstupního prostoru s instalací dopravní plošiny pro imobilní 
občany, instalace tepelného plynového čerpadla a následná elektronická regulace topného 
systému. Hlavním cílem projektu je úspora energií. Celková investice do projektu byla 11 mil. 
Kč (dotace 7 mil. Kč). 
  Druhým projektem bylo pořízení zametacího vozu pro obec. Hlavním cílem je 
snížení prašnosti na komunikacích v obcích. Celková investice byla 3,8 mil. Kč (dotace 3,5 
mil. Kč). Třetím projektem podpořeným z OPŽP bylo pořízení sběrného vozu a lisovací 
nástavby pro sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a pořízení 613 ks nádob na 
bioodpad, které byly bezplatně zapůjčeny vlastníkům nemovitostí na území obce a které 
obec ve čtrnáctidenních intervalech novým vozem sváží. Cílem projektu je snížení celkového 
objemu komunálního odpadu vyváženého ke skládkování. Investice projektu byla 3,8 mil. Kč 
(dotace 1,5 mil. Kč).  

  
 V oblasti dotací z národních zdrojů 
byla obec podpořena z prostředků 
Olomouckého kraje finančním příspěvkem na 
Jednotku dobrovolných hasičů 
v Troubelicích, za kterou byly zakoupeny dva 
dýchací přístroje značky Dräger. Z vlastních 
zdrojů mimo jiné obec pořídila věžní hodiny 
a elektrický zvon do kostela sv. Floriana 
v Lazcích, který je majetkem obce za 230 tis. 
Kč a funkční ručně kovanou mříž dostala 
také kulturní památka v majetku obce – 
Kaple sv. Antonína Paduánského v Pískově, 
za 110 tis. Kč.  
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 Byla vybudována nová knihovna obce, která dostala důstojný a nově vybavený 
prostor v budově obecního úřadu. 
 Během roku byly z rozpočtu podpořeny další méně významné akce, opravy, či 
pořízení majetku, nemovitostí, zkrátka akce, které podpoří spokojený život občanů v našich 
obcích. 
     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. V současné době má připraveny 
k podání nebo již podané žádosti o podporu projektů z fondů Evropské unie v novém 
plánovacím období. 

  
 
Újezd                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1369 
 
 V roce 2015 byla za přispění dotace MMR ve výši 400 tis. Kč zřízena na hřišti 
venkovní učebna ZŠ a MŠ včetně dětské houpačky a lanového prvku, celkové náklady 749 
tis. Kč. V rámci 1. etapy projektu na třídění bioodpadů byly pořízeny plastové nádoby, 
kontejnery a nosič kontejnerů (celkové náklady 952 tis. Kč, z toho dotace OPŽP 686 tis. Kč, 
SFŽP 40 tis. Kč).  
 Čtvrtou etapou také pokračovala obnova zeleně, tentokrát v okolí sběrného dvora  
a kultivací prostředí po bývalém koupališti s celkovými náklady 520 tis. Kč, dotace OPŽP 333 
tis. Kč. Za přispění MMR částkou 500 tis. Kč. byl vybudován vstupní byt (celkové náklady 
896 tis. Kč).  

  
 S celkovými náklady 1,17 mil. Kč byl dokončen průtah silnice II/444 Uničov – 
Šternberk,  za 161 tis. byl pořízen žací traktor Panther. 
 Z kulturních akcí můžeme jmenovat Obecní ples, rozsvícení vánočního stromu, na 
předvánočním koncertě v kostele vystoupil Šternberský chrámový sbor, velikému úspěchu se 
také těšilo společenské odpoledne s Evou a Vaškem a hostem Josefem Zímou.  
 Setkání rodáků a jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří žili v Haukovicích od  
r. 1945, jehož součástí byla výstavka letitých fotografií spolu s kronikou Haukovic, bohaté 
občerstvení a kulturní program.  
 Kácení máje na rybníku v Rybníčku, tradiční hody s bohatým programem  
a občerstvením (dechová hudba Moravská veselka, Pangea The Beatles Revival Band, 
taneční vystoupení MŠ Újezd, ukázka disco tance, vystoupení mažoretek ZUŠ Mohelnice, 
koncert pro varhany a trubku v kostele, komentovaná prohlídka kostela a věže, tradiční 
bohatá tombola, atrakce pro děti: pěnová koupel, kolotoč, střelnice, skluzavka, trampolína, 
poníci. 

V obecní knihovně proběhla noc s Andersenem - pohádkový podvečer s bohatým 
programem. 
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Želechovice                                                                      počet obyvatel k 31. 12. 2015: 235 

 Rok 2015 byl pro obec Želechovice významným, jubilejním, neboť právě v r. 2015 
uběhlo 25 let od okamžiku obnovení územní samosprávy. K tomuto výročí byla připravena 
barevná brožura s názvem „Okna historie dokořán – proměny budovy na adrese 
Želechovice č.p. 1“. V ní je popsána historie budovy, kde v současnosti sídlí obecní úřad. 
Obec též vydala nové propagační letáky připomínající existenci vesnického muzea, které 
obsahovaly informace o významných exponátech, kterými muzeum disponuje.  
 Nelze opominout ani úspěšné žádosti obce o dotace. Z programu obnovy venkova 
administrovaným Ministerstvem pro místní rozvoj získala obec dvě dotace, z nichž však 
využila jen jednu. První se týkala opravy poslední drobné sakrální stavby, památky 
místního významu, která ještě neprošla rekonstrukcí. Pomník Srdce Ježíšovo stojící při silnici 
mezi Želechovicemi a Strukovem tak byl opraven s dotační podporou. Tím obec dokončila 
péči o svoje místní památky, neboť není žádné, která by rekonstrukcí neprošla. Druhou 
dotací chtěl starosta obce získat finanční prostředky na stavbu dětského hřiště na návsi, 
když jeho projekt byl podpořen částkou 300 tis. Kč opět z Programu rozvoje venkova. 
Zastupitelstvo obce však tento projekt neschválilo.  
 V rámci péče o životní prostředí obec zorganizovala dobrovolný sběr odpadků na 
svém katastrálním území v rámci akce „Ukliďme Česko“. Sešlo se 10 dobrovolníků. Obec 
uspořádala zájezd do Punkevních jeskyní, zámku Valtice a do Staroslovanského Hradiště 
Mikulčice, dětský den, maškarní karneval, obecní ples. 
 Obci se podařilo opravit chátrající společensko-kulturní areál na místním hřišti, 
který kde se nachází taneční parket (tenisový kurt), tribuna pro živou hudbu, společenská 
místnost. Obec tento areál pronajímá za účelem pořádání společenských akcí.  

 

Žerotín                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2015:   459 

  
 Nejvýznamnější investicí roku 
2015 bylo dobudování kanalizace obce I. 
etapa s náklady 20 mil. Kč (dotace OPŽP, 
SFŽP a Ol. kraj), rozšíření dětského hřiště 
na školní zahradě (80 tis. Kč z dotace MMR), 
oprava sousoší Kalvárie u vjezdu do obce 
od Hnojic (110 tis. Kč). Na všechny tyto akce 
byly čerpány dotace ve výši 70 - 80%. Dále 
byla vysazena alej v lukách a nakoupeny 
kompostéry a kontejnery. 
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 Za významné události můžeme 
považovat školní a maškarní ples (leden), 
výstava stopami Žerotínů (únor), turnaj ve 
stolním tenise (únor), turnaj ve stolním tenise 
amatéři (únor), dětský den (červen), Žerotínské 
hody (červenec), výstava ke 115. výročí 
existence TJ sokol Žerotín (září), velká 
podzimní zahrádkářská výstava (říjen), vánoční 
koledování, vánoční jarmark a besídka 
(prosinec) a průběžně během celého roku 
meziměstský šachový turnaj. 
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