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Schváleno na jednání valné hromady SOMU dne 8. 6. 2017 usnesením č. 45/4. 

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

 

Mikroregion Uničovsko se rozprostírá 
severozápadně od města Olomouce na  
315 km2 a k 31. 12. 2016 v něm žilo 25,3 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. 

 
  Tabulka 1 - srovnání počtu obyvatel v obcích mikroregionu v letech 2007 - 2017 

obec 
počet obyvatel v obcích mikroregionu 

1.1.2007 1.1.2016 1.1.2017 

DL 1 817 1 945 1 927 

Lipinka  215 190 194 

Medlov 1 548 1 578 1 580 

NH 760 812 803 

Oskava 1 437 1 331 1 287 

Paseka 1 192 1 280 1 270 

Pnovice 838 919 943 

Strukov 162 150 141 

Šumvald  1 745 1 713 1 702 

Troubelice 1 861 1 900 1 873 

Újezd 1 380 1 369 1 403 

Želechovice 223 235 243 

Žerotín 459 459 464 

Uničov 12 140 11 521 11 479 

SOMU 25 777 25 402 25 309 

   Zdroj: ČSÚ 

 
 
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. 
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Usnesením valné hromady č. 39/2 ze dne 19. 12. 2014 byli zvoleni: 
 
Předseda svazku:   Ing.  Ondřej Plačko – obec Troubelice 
Místopředseda svazku:   Mgr. Radek Vincour – město Uničov (nahradil 21. 12. 2016 
    Mgr. Dalibora Horáka, který odešel z funkce starosty města 
    Uničova) 
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 vedla v roce 2016 paní Marta Geppertová. 
 
 
 

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONU UNIČOVSKO V ROCE 2016 
 

Mikroregion Uničovsko v roce 2016 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 2015. 

V roce 2016 se opět konala pravidelná zasedání valné hromady a rady mikroregionu, 
valná hromada se uskutečnila třikrát, rada čtyřikrát. V prosinci roku 2016 se jednalo v pořadí 
již o 70. zasedání rady a 44. jednání valné hromady SOMU, která se uskutečnila v Pasece.  

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. 14. 6. 2016 se 
uskutečnilo setkání účetních z členských obcí mikroregionu v Troubelicích. 

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 2016 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. 
 
 
 

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


      www.mikroregion.unicovsko.cz 

4 

 

2)    Hospodaření SOMU v roce 2016 
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 Ministerstvem pro místní 
rozvoj, Olomouckým krajem či dalšími poskytovateli dotací. Vlastní podíly k takto získaným 
dotacím jsou hrazeny ze společných prostředků SOMU případně mimořádnými příspěvky 
obcí.  
 V roce 2016 mikroregion opět uspěl s žádostí o dotaci - tentokráte na “Poznávací 
cestu do Powiatu Bierunsko Ledzinskiego“ u Ministerstva pro místní rozvoj. Jednalo se o 
dotační titul Podpora spolupráce 
obcí na obnově a rozvoji venkova. 
Pro 38 představitelů obcí byl 
v rámci projektu uspořádána 
poznávací cesta do partnerského 
regionu ve Slezském vojvodství 
v Polsku ve dnech 23. 8. - 25. 8. 
2016. Powiat Bierunsko Ledzinski 
je od roku 2012 zahraničním 
partnerským regionem města 
Uničova, neformální kontakty však 
byly navázány již v roce 2006. 
V průběhu cesty se účastníci 
seznámili se zvláštnostmi polské 
veřejné správy oproti českému 
systému, navštívili sídlo okresního úřadu v Bierunu, městský úřad samotného partnerského 
města Ledziny a seznámili se s řadou zajímavých a inspirativních projektů realizovaných za 
přispění strukturálních fondů EU.  
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Rozpočet svazku v roce 2016:  
 

Schváleno: 
Příjmy celkem            71 000 Kč 
Výdaje celkem                    571 000 Kč 
Financování celkem            500 000 Kč 

Skutečnost: 
 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016       598 802,48 Kč   
 Příjmy               526 998,71 Kč   
 Výdaje               629 788,95 Kč  
 Zůstatek k 31. 12. 2016             496 012,24 Kč  

 

 
 
 

VÝZNAMNÉ INVESTICE A DĚNÍ V ČLENSKÝCH OBCÍCH MIKROREGIONU  
V ROCE 2016 

 
Uničov                                                                       počet obyvatel k 31. 12. 2016:   11 479 

 
V tomto roce byla realizována řada stavebních akcí financovaných z vlastních zdrojů 

města, tak spolufinancovaných dotacemi, tentokráte však jen národními, jelikož nové 
operační programy strukturálních fondů na roky 2014 - 2020 nabraly značné zpoždění 
s administrací, vypisováním výzev, natož realizací samotných projektů.  

Přechod Litovelská, Uničov (celkové náklady 930 tis. Kč, příspěvek Olomouckého 
kraje 222 tis. Kč). Předmětem projektu bylo vybudování chybějící infrastruktury (přechodu) 
přes komunikaci II/449. Realizací došlo ke zvýšení ochrany a bezpečnosti chodců a dalších 
účastníků provozu v místě dopravně silně zatížené komunikace II. třídy. 

Druhou etapou pokračovala regenerace sídliště v ulici Nemocniční (dotace MMR 
4,0 mil. Kč, 5,3. mil. vlastní zdroje). Součástí akce bylo vybudování 42 parkovacích míst, 
rekonstrukce živičného povrchu obslužné komunikace vnitrobloku, požárních ploch, ploch 
pro kontejnery, chodníků, přístupových chodníků k bytovým domům, smíšené stezky pro 
cyklisty a pěší a zaokruhovaného chodníku z litého asfaltu pro jízdu dětí na kolech a 
tříkolkách. Současně byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (nová kabeláž, 15 ks 
nových stožárů se svítidly). Řešená část sídliště byla doplněna novým mobiliářem a zelení. 

 
Do Skupinového vodovodu SOMU sever – 1.část (zbudován vodovodní řad a 

veřejné části vodovodních přípojek) bylo investováno téměř 3,5 mil. Kč, z toho dotace MZe 
1,3 mil. Kč.  

Město bylo aktivní při podávání žádostí a v průběhu roku 2016 podalo řadu žádostí 
o dotace do operačních programů nového programovacího období 2014 - 2020, o nichž 
bylo v témže roce rozhodnuto, ale budou se realizovat v roce 2017 či 2018. Za přispění 
dotace z Operačního programu Životní prostředí budou řešeny energetické úspory a opatření 
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na budově zubního střediska ve Šternberské ulici a na budově ZŠ Haškovy. Z Integrovaného 
reg. operačního programu bude spolufinancována stavba dvou významných úseků 
cyklostezek. Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina – Šumvald (délka úseku cca 1 km) 
zajistí bezpečné a kapacitně dostačující propojení severní části Uničovského regionu přes 
Šumvald až do Uničova a cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko – Újezd v délce 3,6 km, která je 
dílčí částí stavby společné stezky pro cyklisty a pěší spojující Šternberk a Uničov. 

Dalšími úspěšnými žádostmi jsou projekty na energeticky úsporná opatření  
bytových domů č.p. 661, 673, 674, 662, 684, také bude vybudována nová mateřská škola 
Haškova.“ 

Byly zahájeny práce na novém Územním plánu pro město Uničov, na který město 
získalo dotaci z IROP 1,13 mil. Kč z celkových nákladů 1,26 mil. Kč. 

Z důvodu četných stížností na zdivočelé holuby domácí, byl na věži radnice 
instalován plašící systém chránící plochu cca 2,4 ha.  

Na úseku vodního hospodářství byla provedena oprava stavidla na tabulovém jezu 
na řece Oskavě za Tekrem a stavidla na Mlýnském náhonu v lokalitě za OD Tesco.  
Další investiční akce: atletický ovál s tartanovým povrchem, rekonstrukce sociálních zařízení 
na poliklinice, oprava fasády domu DDM Uničov, rekonstrukce komunikace Gymnazijní, 
vodovodní přípojka TK Gymnázium Uničov, optimalizace nákladů na vytápění budov MěÚ 
Uničov, výměna mantinelů na zimním stadionu, v neposlední řadě akce v místních částech  
a projektová příprava akcí. 

V oblasti kultury byla zorganizována 
řada tradičních akcí: městský ples, 
předávání cen Uničovský talent 2015, Dny 
evropského dědictví, masopust či Uničovský 
advent. Na jaře proběhla výstava věnovaná 
malíři Gustavu Braunerovi a v listopadu se 
poprvé konala připomínka Dne válečných 
veteránů. V rámci prevence BESIP byla 
uspořádána pod záštitou Vily Terezy 
každoroční soutěž mladých cyklistů.  

Od Olomouckého kraje získalo město 
100 tisíc Kč na pořádání Kulturního léta. 

  
 
Dlouhá Loučka                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2016: 1 927 
 
 Největší investiční akcí v roce 2016 byla výstavba cyklostezky z obce do Valšova 
Dolu (dotace od Olomouckého kraje 1,082 mil. Kč z celkových nákladů 2,991 mil. Kč). 
Cyklostezka byla uvedena do provozu v září a slouží čilému provozu při jízdě na Rešovské 

vodopády a do přírodního parku Sovinecko. Olomoucký kraj přispěl také dotací na opravu 
chodníku v ul. 9. května, a to částkou 470 tis. Kč z celkových nákladů ve výši 1,244 mil. Kč. 
 Při realizaci projektu ČOV Plinkout - hrubé předčištění přispěl Olomoucký kraj dotací 

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


      www.mikroregion.unicovsko.cz 

7 

 

ve výši 268 tis. Kč, z celkových nákladů 1,074 mil. Kč. Na opravu hřbitovní zdi byla přijata 
dotace od Ministerstva zemědělství z dotačního programu Udržování a obnova kulturního 
dědictví venkova, ve výší 700 tis. Kč, z celkových nákladů 1,125 mil. Kč. 
Krajský úřad rovněž přispěl SDH v Dlouhé Loučce na dýchací přístroje částkou 69 tis. Kč. 
 Obec investovala 355 tis. Kč do projektové dokumentace na výstavbu inženýrských 
sítí pro 28 RD 355 tis. Kč, také do projektu a administrace a výstavby výtahu do budovy 
obecního úřadu (55 tis. Kč). 
 Před budovou základní školy byl vybudován chodník na tzv. „bosování“ - pro chůzi 
bosých nohou, který se stal zábavou pro děti (náklady 48 tis. Kč).Ke zlepšení podmínek pro 
práci pracovníků obce byl zakoupen areál bývalé firmy BMH, kde je soustředěno veškeré 
technické a provozní zázemí pracovníků obce, včetně šaten a sociálního zařízení. V roce 
2016 obec zaplatila za tento areál polovinu ceny: 925 tis. Kč a další platba bude realizována 
v roce 2017. 
 V osadě Křivá bylo provedeno odvodnění dešťových vod z veřejných prostranství 
za 105 tis. Kč a u budovy sokolovny bylo zhotoveno parkoviště za 240 tis. Kč. 
Za vydláždění vjezdů u chodníku na ul. 1. máje ještě obec v roce 2016 doplatila 299 tis. 
Kč. 
 Celkové investiční náklady obce za rok 2016 byly téměř 8,5 mil. Kč, z toho na 
dotacích obec získala 2,5 mil. Kč. 
 V průběhu roku se konaly již tradiční akce, kterými jsou hody, plesy, country paráda 
(12. ročník), turistický pochod přírodním parkem Sovineckem (14. ročník), výstavy holubů a 
králíků, koncerty Kruhu přátel hudby, akce SRPDŠ jako jsou pálení čarodějnic, maškarní 
ples, dyniáda, drakiáda, soutěž na kolečkových bruslích a ještě spousty dalších. 
 Zajímavé jsou také sportovní akce - turnaje v malé kopané, motokrosové soutěže, 
kulečníkové a kuželkové soutěže, střelby na asfaltové holuby a nově turnaje v discgolfu. 
 Obec také vydává pravidelně 4 krát ročně zpravodaj a od roku 2016 má nové 
internetové stránky, které jsou přehlednější, a také již několik let obec používá pro propagaci 
svých akcí rádio Haná. 

      
 
Lipinka                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2016: 194 
  
 Obci Lipinka byla v roce poskytnuta 
dotace od Olomouckého kraje na pořízení, 
rekonstrukci, opravu požární techniky a 
nákup věcného vybavení JSDH  ve výši 6 
000,- Kč. Za celkem 14 tis. Kč bylo 
zakoupeno vybavení pro hasiče. 
 Mezi oblíbené obecní akce již 
tradičně patří mikulášská nadílka, 
rozsvěcování stromku, velikonoční dílna, 
dětský den, Svatováclavské hody zakončené 
Hodovou zábavou, velikonoční klapání, 
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dvakrát se uskutečnilo vítání občánků. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medlov                                                                          počet obyvatel k 31. 12. 2016:   1580 
 
 V roce 2016 byla dokončena největší, 
a také dlouhodobě připravovaná, investiční 
akce revitalizace návsi v centru Medlova 
s náklady cca 10 mil. Kč. Spolu s parkem a 
kašnou (2,5 mil. Kč) u starého obecního 
úřadu vzniklo pěkné moderní území  
s možností nejrůznějšího využití. Byly 
zahájeny opravy silnic III. třídy v intravilánu 
obce v celkovém objemu cca 30 mil. Kč, 
opraveny místní mostky v Hlivicích a Zadním 
Újezdě, také byla opravena místní 
komunikace u obecního úřadu za 0,7 mil. Kč. 

  
 Byl vybudován žulový 
chodník, osvětlení a dešťová 
kanalizace na místním hřbitově. Ve 
spolupráci s farní radou se podařilo 
rekonstruovat hodiny na věži kostela 
v Medlově - tuto opravu uhradila 
poskytnutím finančního daru obec. 
Část obce byla vybavena novým 
LED osvětlením, které přináší díky 
nízké spotřebě nemalé finanční 
úspory. V Králové byla opravena 
kaplička (náklady 100 tis. Kč).  
 V obci dobře pracuje řada 
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spolků a zájmových sdružení, přínosná je také činnost 
kulturní komise. Oblibě se těší také činnost obnoveného 
divadelního spolku MedlOchoDi (Medlovské ochotnické 
divadlo). 
 Mezi 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 v areálu „Na Bahňáku“, 
Mikulášský pochod, rozsvěcení vánočního stromku. 
 Pravidelnou součástí obecního života se stala 
také setkání seniorů, koncerty, adventní koncert, 
květinová výstava, hody atd. 
 
 
 
 
 
 
 
Nová Hradečná                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2016:   803  
  
 Hlavní investiční akcí v roce 2016 
byla rekonstrukce a modernizace místní 
sokolovny. Byla vyměněna střešní i 
podlahová krytina, provedena rekonstrukce 
sociálního zařízení, kuchyně, vybudováno 
nové schodiště, modernizace vytápění a 
celý objekt byl následně vymalován. 
Celkové náklady se vyšplhaly na částku  
1,5 mil. Kč (dotace POV 300 tis. Kč). 
 Dále bylo za pomocí dotace z MMR 
vybudováno multifunkční hřiště u 
základní školy za 800 tis. (dotace činila 
400 tis. Kč). Z prostředků obce byly 
dokončeny terénní úpravy kolem cesty na Osmičce, okrasnými rostlinami a keři byl osázen 
svah nad zídkou u chodníku k Rybízovce a také podstavec u dřevěné plastiky Srdce. 
Úpravou prošla i kamenná zídka u sochy Sv. Jana Nepomuckého, proběhla celková 
rekonstrukce již zastaralého obecního rozhlasu. Dále se podařilo získat dotaci na zhotovení 
nového územního plánu obce. 
 V roce 2016 proběhla celá řada kulturních, sportovních a společenských akcí, 
z nichž nejvýznamnější je tradiční Vavřinecká pouť, také např. novoroční výstup na Bradlo, 
živý Betlém atd.  
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Oskava                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2016: 1287 
 
 V průběhu roku 2016 obec Oskava zrekonstruovala horní patro obecního úřadu 
(celkové náklady 1,5 mil. Kč, z toho dotace od Olomouckého kraje 300 tis.Kč), byla 
provedena oprava hřbitovní zdi v Bedřichově celkem za 860 tis. Kč (dotace  MZe  549 tis. 
Kč), přístavba hasičské zbrojnice – garáž (2,3 mil., dotace  MV 1,0 mil. Kč), demolice 
staré kotelny u bytovek, zprovozněn vrt VH 11 a jeho napojení do vodárny celkem za  
1,1 mil. Kč (dotace od Ol. kraje 263 tis. Kč). Byl proveden monitoring a čištění kanalizace 
celkem za 454 tis. Kč, započaly opravy chodníků. Celkem bylo proinvestováno včetně 
drobných oprav více jak 6,5 mil. Kč. 

 
 Obec pořádala tradičně kulturní akce: ples obce, setkání s důchodci, taneční pro 
dospělé, rozsvícení vánočního stromu atd. 
 
 
Paseka                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2016: 1270 

 

V roce 2016 byla dokončena revitalizace koupaliště – přírodního koupacího 
biotopu, kdy se stávající koupaliště z roku 1974 přebudovalo na moderní a ekologické 
koupaliště, které nabízí příjemné a klidné místo pro relaxaci a odpočinek. Na tuto akci nebyla 
poskytnuta dotace, celkové náklady činily 5,7 mil. Kč, přeměnou také prošlo zázemí  
a občerstvení u koupaliště s náklady 2,2 mil. Kč. 
 Za 3 mil. Kč byla provedena výstavba inženýrských sítí pro 7 RD, za přispění 
dotace MMR ve výši 83 tis. Kč byla opravena boží muka a kamenný kříž (celkové náklady 
120 tis. Kč). Byla dokončena oprava střechy na DPS, oplocení u tenisových kurtů, které 
bylo v havarijním stavu, bylo vyměněno za nové. 

 Po letech se Paseka opět zapojila do soutěže „Vesnice roku Olomouckého kraje“. 
V neuvěřitelně těžké konkurenci dvaceti přihlášených obcí se umístila na nádherném druhém 
místě. 
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 Opět se konala řada tradičních obecních akcí (setkání Pasečáků, Koblížkový běh, 
setkání seniorů a jubilantů, jarní velikonoční výstava, Turnaj benjamínků, Vánoční pinec, 
Vánoční výstava, Sokolský, obecní ples a řada dalších).  

  

 
Pňovice                                                                             počet obyvatel k 31. 12. 2016: 943 

 
 V roce 2016 proběhla výstavba dětského hřiště u Základní školy, obec vybudovala 

inženýrské sítě - plynovod s kanalizací v lokalitě pro výstavbu RD Pňovice - Lhotiska. 

 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strukov                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2016:  141 
  
 V roce 2016 v obci Strukov 
neproběhly žádné významné investiční 
akce, byla započata příprava projektu 
na prodloužení chodníku kolem 
obecního úřadu. 
 Co se týče kulturních  
a společenských akcí, každoročně 
probíhá tradiční tříkrálová sbírka, hody, 
jedlička a šmikustr, besedy s panem 
fotografem prof. Jindřichem Štreitem, 
předvánoční vystoupení dechové 
kapely s repertoárem koled za účasti 
občanů, kdy se vaří tradiční svařák a 
čaj pro všechny přítomné.  
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 Obec Strukov také v loňském roce zorganizovala a pořádala veřejné promítání 
fotografií z historie obce a jejich občanů. 
 K příležitosti 70tých narozenin prof. Jindřicha Štreita mu bylo uděleno čestné 
občanství obce Strukov, bylo zorganizováno posezení a předání daru. 
 
 
Šumvald                                                                         počet obyvatel k 31. 12. 2016: 1702 

 
 V letních měsících proběhla první etapa 
rekonstrukce vnitřních prostor Obecního úřadu vč. 
nového nábytku s náklady téměř 0,5 mil. Kč, dále 
prošly přestavbou vnitřní nebytové prostory Domu 
služeb (ordinace zubní a praktické lékařky) za 
bezmála 1,3 mil. Kč. 
 V červnu byl pořízen rychlostní radar DR 300 
za 67 tis. Kč a zametací kartáč na malotraktor za  
75 tis. Kč. 
 Za účelem vzniku vesnického muzea a zázemí 
nových dílen byly pořízeny nebytové prostory za 3,5 
mil. Kč. Ve škole vznikla nová čítárna a kabinet, na 
hasičárně v Šumvaldě a Břevenci a na kulturním domě 
v Břevenci byly opraveny a natřeny střechy. 
 Mezi již tradiční akce patří hasičské závody, 
plesy, dětský pohádkový den, každoroční setkání 
důchodců, Jarní příval energie – den s jógou, tancem, 
meditací, fotbalové turnaje, slavnosti piva, stavění  
a kácení Máje, drakiáda, dýňobraní, rozsvěcování 
vánočního stromu, tradiční domácí zabíjačka, Mikulášská nadílka, vánoční koncerty, vánoční 
jarmark v základní škole, čertí šaráda, vánoční turnaj ve stolním tenise a další. 
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Troubelice                                                                      počet obyvatel k 31. 12. 2016: 1873 
 
 V roce 2016 obec Troubelice musela přistoupit ke dvěma závažným rozhodnutím, 
které posléze i zrealizovala. V majetku obce Troubelice byla již několik let nevyužívaná 
budova Sokolovny (kulturní sál), která byla staticky velmi narušená, a z tohoto důvodu bylo 
rozhodnuto pro její demolici. Dalším nevyužívaným objektem byl vysoký komín u budovy 
bývalé kotelny, který také z důvodu jeho nevyužití prošel demolicí. Obě tyto akce obec 
hradila ze svého rozpočtu s investicí bezmála 2,5 mil. Kč. Zdálo by se, že obec v uvedeném 
roce spíše ničila, než budovala, ale na tomto místě je důležité zmínit, že oba objekty uvolnily 
prostor připravovaným záměrům nebo projektům obce. Na místě bývalého kulturního domu 
by mělo vyrůst nové polyfunkční komunitní centrum, na jehož realizaci má obec záměr 
požádat o finanční prostředky z fondů EU a na místě dnes již neexistujícího komína vznikne 
tzv. sběrné místo pro separaci a sběr tříděných odpadů, rovněž se záměrem finanční 
podpory z fondů EU. 
 Vedle výše uvedeného byla obec úspěšná s několika projekty s dotační podporou  
z národních zdrojů, a to konkrétně z Ministerstva pro místní rozvoj, kde z programu Podpory 
rozvoje regionů získala investiční dotaci 400 tis. Kč (z celkových 685 tis. Kč) na projekt 
„Posilujeme na čerstvém vzduch u ZŠ 
Troubelice“, kde díky získaným prostředkům 
vznikla venkovní posilovna pro všechny 
věkové kategorie obyvatel. Další finanční 
podporu, obec získala z prostředků 
Olomouckého kraje, a to na Jednotku 
dobrovolných hasičů v Troubelicích, za 
kterou byly zakoupeny 4 zásahové obleky 
(podpora 38 tis. Kč) a z programu na údržbu 
kulturních památek na opravu vitrážových 
oken na kulturní památce v majetku obce – 
Kaple sv. Antonína Paduánského v Pískově, 
s výší podpory 129 tis. Kč, z celkových 
nákladů 258 tis. Kč. Během roku byly z rozpočtu provedeny další neméně významné akce, 
opravy, či pořízení majetku, nemovitostí, zkrátka akce, které podpoří spokojený život občanů 
v našich obcích. 
 Mimo pestrý kulturní, společenský a sportovní život v obci Troubelice a místních 
částech Dědinka, Lazce, Pískov a Sídliště, o 
který se kromě samotné obce starají i spolky 
aktivně působící v obcích, a které obec 
intenzivně podporuje, se Zastupitelstvo obce 
Troubelice snaží plnit svůj rozvojový plán a 
plně si uvědomuje důležitost svých 
rozhodnutí ve prospěch spokojeného života 
všech spoluobčanů z obce a jejich místních 
částí. V současné době má připraveny k 
podání nebo již podané žádosti o podporu 
projektů z fondů Evropské unie v plánovacím 
období 2014 – 2020 nebo z národních či 
jiných zdrojů.  

 
  

Újezd                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2016: 1403 
  
 V roce 2016 byla za přispění dotace MMR ve výši 6,5 mil. Kč dokončena výstavba 
Komunitního domu pro seniory s celkem 10ti byty (celkové náklady 11 mil. Kč), 
zasíťovány obecní pozemky pro 2. etapu výstavby 10ti RD (celkové náklady 6,5 mil. Kč, 
dotace MMR 0,5 mil. Kč). 
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 Během roku bylo podáno několik 
úspěšných žádostí o dotace, např. z 
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu tří 
památných křížů (266 tis. Kč, dotace 
70%), dále na opravu místní komunikace 
(náklady 1,15 mil. Kč, dotace 50%).   
Žádost na MŠMT + Olomoucký kraj na 
výstavbu víceúčelového hřiště (náklady 
2,4 mil. Kč, dotace 60%), žádost na OPŽP 
na intenzifikaci čističky odpadních vod  
a likvidaci H2S s rozpočtovými náklady  
4,4 mil. Kč, dotace 60%. Významnou 
investicí, na kterou dostala obec 
přislíbenou dotaci z IROPu a od Olomouckého kraje, je stavba cyklostezky Brníčko – 
Újezd s rozpočtovanými náklady 19 mil. Kč (dotace 90%), která bude realizována v roce 
2017 společně s úsekem vedoucím od města Uničova. 
  Z kulturních akcí můžeme jmenovat jubilejní 10. Obecní ples, hostem byla Petra 
Černocká, hodové slavnosti v Rybníčku v květnu, hostem byl Pavel Novák, hodové slavnosti 
v Újezdě v červnu, spojené se 130. výročím hasičů v obci – vystoupení duo Kamélie, tradiční 
kácení máje, v červnu proběhla také motoristická akce „Karburátor“ – host kapela MIRAI, 
v srpnu Letní slavnosti v Haukovicích, podzimní setkání seniorů s hostem Liborem 
Pantůčkem. 

  
Želechovice                                                                      počet obyvatel k 31. 12. 2016: 243 

 V průběhu letních prázdnin r. 2016 prošlo želechovické muzeum významnou 
proměnou. Původní expozice se totiž dočkala nových výstavních ploch tak, jak před dvěma 
lety předeslali jeho zakladatelé Antonín Hampl a Petr Stránský. Na náklady obce byla 
zrekonstruována budova bývalé požární zbrojnice, pro kterou více jak dvacet let nebylo 
možno najít vhodné uplatnění, protože sbor dobrovolných hasičů již v obci nefunguje desítky 
let. Obec tak zároveň našla využití pro prázdný objekt v centru obce, který je sám o sobě 
stavbou historickou.  Na tuto modernizaci expozic vesnického muzea přispěl také Olomoucký 
kraj. V souvislosti s činností muzea byl založen nový spolek „Spolek příznivci historie  
a muzea Želechovice, z.s.“, který soustřeďuje dobrovolníky se zájmem o historii obce. 
Spolek převzal muzeum včetně sbírek do své správy, k tomu od obce obdržel 
zrekonstruované prostory sloužící jako depozitáře. Výstavní plochy muzea byly rozděleny na 
několik částí, v nichž si návštěvníci mohou připomenout rozmanitá lidská konání, jimiž se 
zabývali lidé různých řemesel, povolání a činností. K vidění jsou předměty a dokumenty 
vážící se k obci a mající k její historii přímý vztah. Také si návštěvníci připomenou vyhaslou 
slávu místního hasičského sboru. Současně byly spuštěny webové stránky muzea na 
adrese www.muzeum-zelechovice.com. Rekonstrukce budovy, do které bylo muzeum 
přemístěno si vyžádala investici 0,8 mil. Kč. 
 Mezi další investiční aktivity jedné z nejmenších samospráv olomouckého kraje patřila 
novostavba chodníku ke hřbitovu z žulových kostek s místem pro přecházení  (náklad 0,6 
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mil. Kč). Stavba zvyšuje bezpečnost chodců v úseku, v němž v minulosti došlo k autonehodě 
se smrtelnými následky. Rekonstrukcí prošlo i veřejné osvětlení v obci nákladem 0,5 mil. 
Na poslední dvě zmiňované akce přispěl ze svého rozpočtu Olomoucký kraj. Obec 
Želechovice tak v r. 2016 získala tři dotace na svoje rozvojové záměry.  
 Obec uspořádala zájezd pro občany do rakouských termálních lázní Laa, vánoční 
soutěž pro děti, 1. bleší trh s četnou návštěvností, koncertní vystoupení aj.  
  

 
 

Žerotín                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2016:   464 

  V roce 2016 bylo za pomoci 
dotace od Olomouckého kraje  -  Obnova 
staveb drobné architektury místního významu 
provedeno restaurování sousoší Kalvarie 
(celkový náklad  81 tis. Kč, dotace  ve výši 50 
%). 
 Na budově bývalého obecního úřadu, 
kde v současnosti sídlí místní knihovna, 
kadeřnictví, posilovna, nocležna řidičů a 
čalounická dílna, byla vyměněna okna s 
nákladem 113 tis. Kč. 
 Byl pořízen Územní plán obce Žerotín 
(165 tis. Kč, 50% z dotace Programu obnovy 
venkova Olomouckého kraje 2016). 
 Byla provedena oprava místních komunikací za cca 160 tis. Kč. Ze zakoupeného 
recyklátu byl vytvořen chodníček k místnímu hřbitovu a zpevněny parkovací plochy. 
 Jako každoročně byl pořádán „Školní ples“, dětský karneval, jarní „Retro výstava“, 
rybářský den, dětský den, místní hody se soutěží o nejlepší hodový koláček, pro děti byl 
aquazorbing, kolotoče, skákací hrad, večer diskotéka. Na podzim to byla podzimní výstava 
s degustací brambor, ve vánočním čase vánoční koledování, mikulášská nadílka a vánoční 
jarmark. 
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