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Schváleno na jednání valné hromady SOMU dne 18. 6. 2019 usnesením č.  49/4. 

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

 

Mikroregion Uničovsko se rozprostírá 
severozápadně od města Olomouce na  
315 km2. 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 realizaci 
projektů, které svým významem přesahují hranice 
jednotlivých obcí (např. budování cyklostezek). 
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 2006 - 2018 

obec 
počet obyvatel v obcích mikroregionu 

31.12.2006 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2018 

DL 1 817 1 945 1 927 1971 

Lipinka  215 190 194 192 

Medlov 1 548 1 578 1 580 1 580 

NH 760 812 803 790 

Oskava 1 437 1 331 1 287 1 274 

Paseka 1 192 1 280 1 270 1294 

Pnovice 838 919 943 975 

Strukov 162 150 141 146 

Šumvald  1 745 1 713 1 702 1656 

Troubelice 1 861 1 900 1 873 1890 

Újezd 1 380 1 369 1 403 1 441 

Želechovice 223 235 243 239 

Žerotín 459 459 464 464 

Uničov 12 140 11 521 11 479 11 396 

SOMU 25 777 25 402 25 309 25 308 

                     Zdroj: ČSÚ 

  
 K 31. 12. 2018 žilo v mikroregionu celkem 25.308 obyvatel. Při porovnání počtu 
obyvatel v letech 2006 – 2018 je patrné, že se celkový počet obyvatel snížil téměř o 500 
osob, z toho jen ve městě Uničov došlo k úbytku o 744 obyvatel. Naopak téměř ve všech 
ostatních menších obcích mikroregionu došlo v těchto posledních 12ti letech k přírůstku 
obyvatel.  
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Orgány svazku obcí mikroregionu Uničovsko   
 Po komunálních volbách v říjnu 2018 došlo v některých obcích mikroregionu ke 
změně starosty. Na valné hromadě dle Stanov proběhla volba nových orgánů Svazku. 
 
 
Usnesením valné hromady č. 48/2 ze dne 13. 12. 2018 byli zvoleni: 
 
Předseda svazku:   Ing.  Ondřej Plačko – obec Troubelice 
Místopředseda svazku:   Mgr. Radek Vincour – město Uničov  
Členové rady:   Ing. Tomáš Müller – obec Nová Hradečná 

Ing. Jan Zahradníček – obec Medlov 
Ladislav Koláček – obec Dlouhá Loučka 
 

Další členové:  Lenka Niessnerova – obec Paseka 
Ing. Josef Šenk – obec Šumvald 
Petr Přichystal – obec Újezd 
Ing. Antonín Hampl – obec Želechovice 
Mgr. et. Mgr. Lenka Králová – obec Lipinka 
Radovan Štábl – obec Pňovice 
Robert Venský – obec Žerotín 
Jiří Hubáček – obec Strukov 
Ing. Stanislav Hýbner – obec Oskava 

 
Účetní agendu vedla v roce 2018 paní Eva Axmanová. 
 
 
 

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONU UNIČOVSKO V ROCE 2018 
 

Mikroregion Uničovsko v roce 2018 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 předchozích letech. 

V roce 2018 se opět konala pravidelná zasedání valné hromady a rady mikroregionu, 
valná hromada se uskutečnila dvakrát, rada třikrát. V listopadu a prosinci roku 2018 se 
jednalo v pořadí již o 76. zasedání rady a 48. 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 v případě potřeby účastní 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.  

Veškeré informace týkající se činnosti SOMU (kontakty na jednotlivé obce, 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 2018 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. 
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2)    Hospodaření SOMU v roce 2018 

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 
(každoročně 70 tis. Kč). 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 2018 mikroregion opět uspěl s žádostí o 
dotaci ve výši 200 tis. Kč na projekt “Výměna 
zkušeností partnerů venkova“ u Ministerstva pro 
místní rozvoj. Jednalo se o dotační titul Podpora 
spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Pro 28 
představitelů obcí byl v rámci projektu uspořádán 
poznávací seminář na jižní Moravu ve dnech 18. - 19. 
září 2018. V rámci projektu byly také vyhotoveny 
propagační materiály, které byly rozdány starostům, 
aby jimi mohli při různých příležitostech podarovat či 
odměnit děti. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpočet svazku v roce 2018:  

 
Schváleno: 

Příjmy celkem       71 000,00 Kč 
Výdaje celkem                          471 000,00 Kč 
Financování celkem                  400 000,00 Kč 

Skutečnost: 
 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018       422 320,17 Kč   

 Příjmy               310 862,06 Kč 
 Výdaje               363 241,85 Kč  
 Zůstatek k 31. 12. 2018             369 940,38 Kč  
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VÝZNAMNÉ INVESTICE A DĚNÍ V ČLENSKÝCH OBCÍCH MIKROREGIONU  
V ROCE 2018 

 
Uničov                                                                   počet obyvatel k 31. 12. 2018:   11 396 

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

města, tak spolufinancovaných dotacemi. 
Mezi dvě nejrozsáhlejší investice můžeme 

zařadit Rekonstrukce a bezbariérové 

úpravy chodníků a přechodů v Uničově a 

vybudování tlakové splaškové kanalizace 

v místních částech Nová Dědina, Dolní a 

Horní Sukolom. Částkou téměř 32 mil. Kč 

(dotace IROP 26,6 mil. Kč) byly 

rekonstruovány a modernizovány chodníky 

podél silnic II., III. třídy a místních komunikací 

na ul. Pionýrů, Bratří Čapků, Dukelská, Jiřího 

z Poděbrad, Mohelnická, Nádražní a na Moravském nám. Součástí projektu byla  

i rekonstrukce míst pro přecházení. Na kanalizaci dostalo město dotaci od MZe ve výši  

14,5 mil. Kč z celkových 28,7 mil. Kč. 

Přechod ul. Šumperská II/446 mezi 
ulicemi Zahradní a Technickými službami a 
vybudování chodníku podél silnic v délce 358 
m za 3,6 mil. Kč (z toho dotace SFDI 2,3 mil. 
Kč a z Ol. kraje 0,4 mil. Kč). 

Byl vyhotoven nový Územní plán 
města Uničova, na který město získalo 
dotaci z IROP 1,13 mil. Kč z celkových 
nákladů 1,26 mil. Kč a digitalizovaný 
povodňový plán města a správního obvodu 
Uničov (dotace OPŽP 508 tis. Kč). 

Proběhla rekonstrukce lesní cesty Na 
rovinách v Tvrdkově, která umožní 
celoroční provoz a zpřístupnění přilehlých 
lesních porostů veřejnosti (náklady 4,35 mil., 
2,76 mil. dotace SZIF). 

V rámci projektu Intenzifikace třídění 
odpadů byla navýšena kapacita systému 
separace a svozu odpadů na území města 
Uničova a jeho místních částech. Bylo 
pořízeno 2600 nádob na třídění plastů a 
papíru přímo od domácností a 10 kontejnerů 
na kovy. Druhou etapu projektu na rozšíření městského kamerového a dohlížecího 
systému v Uničově finančně podpořil Ol. kraj částkou 200 tis. Kč (celkové náklady 1,2 mil. 
Kč). 

Na druhou etapu regenerace starého sídliště v ulici mezi ulicemi Dukelská, 
Litovelská, Pionýrů byla přiznána v roce 2018 dotace ve výši 6 mil. Kč z SFRB (kdy první 
etapa realizovaná v r. 2017 byla ještě financována dotací MMR, došlo ke změně 
poskytovatele dotace). 
 Za přispění SFDI a Olomouckého kraje byly vybudovány smíšené stezky pro 
chodce a cyklisty Uničov od Městského kulturního zařízení ulicemi Litovelská, Nerudova.
 Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla spolufinancována 
stavba dvou významných úseků cyklostezek. Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina – 
Šumvald (délka úseku cca 1 km) 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  
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a Uničov. Součástí projektů cyklostezek bylo i vybudování parkovacích míst pro kola.  
Ze stejného programu bylo s pomocí dotace 9,3 mil. Kč vybudováno v budově ZŠ Haškovy 
nové oddělení mateřské školy s kapacitou 50 dětí.  
 Energeticky úsporných opatření se 
dočkaly po realizaci č. p. 661 v roce 2017  další 
bytové domy - č.p. 673 a 674, dotace z IROP 
činily téměř 2 mil. Kč (celkové náklady 7,8 mil. 
Kč). Bytové domy č. p. 662 a 684 jsou 
realizovány v r. 2019.  
 V neposlední řadě byla realizována řada 
investic v místních částech  a projektová 
příprava akcí. 

Již tradičně se v měsíci únoru prošel po 
Masarykově náměstí oblíbený masopustní 

průvod, v oblasti kultury byla zorganizována 
řada tradičních akcí, Ekojarmark, Farmářské 
trhy atd. 

Od Olomouckého kraje získalo město  
80 tisíc Kč na pořádání Kulturního léta.  
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. 2018: 1 971 
 
 Největší investiční akcí v roce 2018 byla realizace 
chodníku na ulici Uničovská. Na tuto akci získala obec 
od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši  
5 mil. Kč (celkové náklady téměř 8 mil. Kč). Mezi další 
velké investiční akce může obec zařadit také realizaci 
nového rozhlasu a povodňového plánu. Na tuto akci byla 
poskytnuta dotace OPŽP  (MŽP) ve výši 2,38 mil. 
z celkových nákladů 3,24 mil. Kč.  
 Byla rekonstruována kotelna Mateřské školy 
s náklady 1,27 mil. Kč. Na obecním úřadě byl vybudován 
bezbariérový přístup a výtah s celkovými náklady 2,54 
mil. Kč (dotace od MMR ČR 1,13 mil. Kč).  
 Na výměnu sedadel v místním kině přispěl 
Olomoucký kraj dotací 192 tis. Kč  
a Státní fond kinematografie 300  tis. Kč (celkové náklady 
864 tis. Kč).  
 Obec také získala dotaci od Ministerstva kultury na opravu Kaple Sv. Josefa ve výši 
86 tis. Kč (celkové náklady 316 tis. Kč) a také od Olomouckého kraje ve výši 60 tis. Kč  
a MMR ČR 261 tis. Kč (celkové náklady 327 tis. Kč) na zhotovení nového Územního plánu. 
 Obec dále investovala do nového podkladu komunikace k novým 28 RD na ul. 
Sportovní (566 tis. Kč), do nových lávek pro pěší (513 tis. Kč), parkoviště u sokolovny 
(320 tis. Kč). Realizovala se nová autobusová zastávka v Plinkoutě s náklady 230 tis. Kč, 
na projekt a administraci akce vodovodu Plinkout vynaložila obec náklady ve výši 381 tis. 
Kč. 
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 Rekonstruovala se Boží Muka na Křivé (139 tis. Kč), památník legionářů (140 tis. 
Kč), veřejné osvětlení k novým 28 RD (482 tis. Kč), na opravu hasičské zbrojnice 
investovala obec částku 309 tis. Kč a na opravu bytu v hasičské zbrojnici 362 tis. Kč. 
Další investicí byla přístavba hasičské zbrojnice v Plinkoutě (219 tis. Kč), pořízení 
podzemních kontejnerů v ul. Sportovní (409 tis. Kč). 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obec nechala zrealizovat projekt ke stavebnímu 
povolení na zateplení DPS a projekt na výstavbu chodníku 
v ul. Újezdská (celkem 376 tis. Kč).  
 Celkové investiční náklady obce v roce 2018 byly téměř 21 mil. Kč, z toho na 
dotacích obec získala téměř 9,5 mil. Kč. 
   V průběhu roku se konaly již tradiční akce, kterými jsou hody, plesy, country paráda, 
turistický pochod přírodním parkem Sovinecko, koncerty Kruhu přátel hudby, akce SRPDŠ 
jako jsou pálení čarodějnic, maškarní ples, dyniáda, drakiáda, soutěž na kolečkových 
bruslích a ještě spousty dalších. Atraktivní jsou také sportovní akce - turnaje v malé kopané, 
motokrosové soutěže, kulečníkové a kuželkové soutěže, střelby na asfaltové holuby  
a turnaje v discgolfu pro děti i dospělé. Velkou akcí byla v roce 2018 oslava 100. výročí 
založení republiky a slavnostní odhalení pomníku. 
 Obec také vydává pravidelně 4 krát ročně zpravodaj a od roku 2016 má nové 
internetové stránky (www.dlouhaloucka.cz). 
  
 
Lipinka                                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2018: 192 
  
 V roce 2018 obec žádala o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje na přípravu 
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Lipinka“. 
Žádost o dotaci byla úspěšná, celkové náklady 297 tis., z toho 50 % dotace.  Obec by chtěla 
na rekonstrukci chodníků požádat o dotaci v MAS Uničovsko.   
 Poté, co byla již potřetí zamítnuta žádost o dotaci z POV, rozhodlo obecní 
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zastupitelstvo, že vybuduje sociální zařízení na obecním úřadě z vlastních zdrojů.  
Z bývalého archivu tak vznikla šatna pro zaměstnance, bylo vybudováno WC pro invalidy, 
sprcha, jímka.  Celkové náklady byly 473 tis. Kč.  
 Na pořízení věcného vybavení pro JSDH získala obec příspěvek 5 tis. Kč od 
Olomouckého kraje. Za tyto peníze byly koupeny 2 ks hasičských přileb KALISZ (celkové 
náklady 16,5 tis. Kč). 

  
 Mezi oblíbené obecní akce již tradičně patří mikulášská nadílka, rozsvěcování 
stromku, Hasičský ples, Tříkrálová sbírka, velikonoční dílna, Cesta pohádkovým lesem 
(oslava dne dětí), Svatováclavské hody zakončené Hodovou zábavou, velikonoční klapání, 
vítání občánků.  
 
 
Medlov                                                                          počet obyvatel k 31. 12. 2018:   1580 
 
 V roce 2018 bylo zahájeno vybudování technické infrastruktury pro 4 rodinné 
domy v lokalitě Klabačkovo Medlov (6,2 mil. Kč), vybudováno nové parkoviště podél silnice 
II/444 v Medlově za 1,9 mil. Kč, postavena cyklostezka Medlov – Hlivice – propojení 
(dotace Ol. kraje 0,49 mil. Kč). Ve 2. patře budovy bývalého obecního úřadu bylo 
vybudováno vesnické muzeum a v přízemí byly  rekonstruovány prostory knihovny vč. 
přípojek a vstupu (náklady 7,16 mil. Kč, dotace Ol. kraje na knihovnu 140 tis. Kč).   

 
 Obec se také finančně podílela na opravě průtahu silnice II/444 ve výši 1,13 mil. Kč, 
kterou prováděl Olomoucký kraj. 
 Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v lokalitě za MŠ a podél místní komunikace 
(0,5 mil. Kč), instalovány 2  měřiče rychlosti (128,5 tis. Kč), v areálu hřiště Králová byl 
vybudován nový parket vč. osvětlení (89 tis. Kč), oprava kamenného kříže v u cyklostezky 
Medlov – Hlivice si vyžádala 130 tis. Kč (dotace Ol. kraj 50 tis.). Také bylo opraveno 
zastřešení kiosku na hřišti v Hlivicích (359 tis. Kč), veřejné osvětlení v obcích (830 tis. 
Kč), z bývalé prodejny smíšeného zboží v budově Medlov č. p. 99 vybudovány dva 
nebytové - kancelářské  prostory (206 tis. Kč). 
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 Zahájena byla rekonstrukce hasičské zbrojnice (106 tis. Kč), pořízeno vozidlo 
AVIE pro JPO5 (67 tis. Kč). 
 Obec byla úspěšná v oblasti získání dalších dotací např. na rekonstrukci Hasičské 
zbrojnice Medlov  - z Olom. kraje poskytnuta dotace 100 tis. Kč, (dotace GŘ HZS bude 
poskytnuta v roce 2019), na vybavení JPO5 ochrannými oděvy (Ol. kraj 27 tis. Kč).  
 Na návsi a hřbitově byly provedeny výsadby, ořezy a kácení stromů. 
 Mezi již tradiční medlovské akce, můžeme zařadit pořádání společenského 
obecního, mysliveckého, sousedského plesu a maškarního plesu v Zadním Újezdě, 
dětského maškarního karnevalu ZŠ a MŠ Medlov, Rockového bálu AMK Medlov, plesu FK 
Medlov, dětské dny a hody ve 
všech čtyřech místních 
částech, myslivecký den, 
turnaj v mariáši v Králové a 
Medlově, zápasy v kopané 
(muži Medlov, muži Králová). 
V hlivickém areálu „Na 
Bahňáku“ pořádal Meteor 
Hlivice už počtrnácté sportovní 
odpoledne „Pojďte si hrát s 
Meteorem“ pro malé i velké 
občany všech místních částí, 
které vždy symbolicky 
zakončuje dobu letních 
prázdnin. 
 Pravidelnou součástí obecního života se stala také setkání seniorů, taneční 
odpoledne seniorů (+ seniorský zájezd), koncerty kruhu přátel hudby, adventní koncerty a 
rozsvěcení vánočních stromů, kulturní akce (např. divadelní představení Zuzany Bubílkové) 
atd.  
 V rámci přeshraniční spolupráce s polskou obcí Borów proběhlo v červenci sportovní 
odpoledne, fotbalový zápas mužů, tvořivé setkání v květnu a v říjnu 2018 dětský orientační 
běžecký závod. 
 Medlov vydává měsíční Zpravodaj obce v nákladu 650 ks. 
  
 
Nová Hradečná                                                              počet obyvatel k 31. 12. 2018:   790  
  
 V roce 2018 byly zrekonstruovány vnitřní prostory obecního úřadu ve výši 300 tis. 
Kč, fotbalové šatny na hřišti, za pomocí 50% dotace z Olomouckého kraje byl pořízen travní 
traktor za 160 tis. Kč. Obec také získala dotaci ve výši 1,9 mil. Kč z MMR na atletickou 
dráhu a z MAS dotaci 3,2 mil Kč na vybudování chodníků v obci. Obě tyto investiční akce 
by měly být dokončeny v roce 2019.  
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 Obec započala s přípravou projektové dokumentace na výstavbu gravitační 
kanalizace, aby mohlo být zažádáno o dotaci na její výstavbu.   
Olomoucký kraj finančně podpořil pořízení zahradního travního traktoru za 160 tis. Kč 
částkou 80 tis. Kč. 
 V minulých letech také probíhal v naší obci bohatý kulturní, sportovní a společenský 
život, kde je nutno vyzdvihnout aktivní zapojení všech spolků.  
  
 
Oskava                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2018: 1274 
 
 V roce 2018 byla dokončena 
energetická opatření na kulturním domě 
v Oskavě s celkovými náklady téměř 3,8 mil. 
Kč (z toho dotace 1,48 mil. Kč). V předchozím 
roce taktéž obec získala dotaci na energetické 
úspory kulturního domu v Mostkově 
(rekonstrukce a zateplení vč. vybavení 
interiéru za 2,47 mil. Kč, z toho dotace 487 tis. 
Kč).  
 Obec v předchozích dvou letech 
kompletně řešila nakládání s odpady (sběrný 
dvůr a pořízení kontejnerů) s náklady 2,3 mil. 
Kč (dotace 1,6 mil. Kč), byla provedena 
oprava hřbitovní zdi v Třemešku celkem za 
1,24 mil. Kč (dotace  700 tis. Kč) a zábradlí 
na hřbitově v Bedřichově.  
 Bylo vybudováno multifunkční hřiště 
za 1,6 mil. Kč (dotace 1,1 mil. Kč) a u 
přehrady v Mostkově byl postaven altán, 
vzniklo tak místo pasivního odpočinku (229 
tis., z toho dotace 145 tis. Kč). Obec myslela 
též na hasiče, byla jim opravena stříkačka 
(300 tis., 150 tis. dotace). 
  Obec pořádala tradičně kulturní 
akce: obecní ples, setkání s důchodci, taneční pro dospělé, rozsvícení vánočního stromu, 
koncert k příležitosti otevírání obřadní síně, každoroční výlet zastupitelů s dětmi úspěšně 
reprezentujícími obec, setkání se seniory atd.  
 V sobotu 27. 10. 2018 vyvrcholily oslavy 100. výročí české státnosti. 
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Paseka                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2018: 1294 
  
 V roce 2018 byla v obci provedena rozsáhlá 
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/44417 
(celkem 1146,5 m). Projekt zahrnoval bezbariérovou 
úpravu přístupu k zastávkám veřejné dopravy, pět 
bezbariérových míst pro přecházení a také byla 
provedena výsadba nové zeleně v intravilánu obce. 
Obyvatelé Paseky tak mohou využívat bezpečných a 
bezbariérových chodníků v centru obce. Celkové 
náklady akce činily 4,63mil., z toho dotace MMR  
3,8 mil. Kč.   
 Za 1,2 mil. Kč (dotace MZe 681 tis. Kč) byly 
provedeny venkovní úpravy u kostela  
Sv. Kunhuty v Pasece (oprava centrální komunikace 
hřbitova, obnova hřbitovní zdi a oplocení). Bylo 
vybudováno nové dětské hřiště a na koupacím biotopu 
byla instalována nová atrakce pro děti – pirátská loď. 

 

 

 Opět se konala řada tradičních 

obecních akcí (setkání Pasečáků, 

Koblížkový běh, dětský den, setkání seniorů 

a jubilantů, jarní velikonoční výstava, Turnaj benjamínků, Vánoční pinec, Vánoční výstava, 

Sokolský, obecní ples a řada dalších). 
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Pňovice                                                                             počet obyvatel k 31. 12. 2018: 975 
 

 V obci bylo v roce 2018 vybudováno víceúčelové hřiště, nová místní komunikace  

a chodníky s autobusovou zastávkou.  

       

 

 
 

  
  

 
 

 
 
 

 
Strukov                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2018:  146 
  
  V roce 2018 byl vybudován chodník kolem obecního 

úřadu s náklady 0,55 mil. Kč (dotace MMR 0,4 mil. Kč), 
opraven kříž za 186 tis. Kč (dotace MZE 130 tis. Kč). 
 Za účasti pana prof. Jindřicha Štreita a režisérky 
Libuše Rudinské byl promítán dokument „Na tělo“ o Jindřichu 

Štreitovi. Jako již tradičně 
proběhla tříkrálová sbírka, 
hody, šmikustr, před Vánoci 
setkání občanů u koled za 
účasti dechové kapely pana 
Petráše z Pňovic. V roce 2017 
došlo k vydání publikace 
k životnímu jubileu historika 
prof. Phdr. Františka Hrubého, 
místního rodáka (180 tis., 
z toho dotace Ol. kraj 40 tis. 
Kč). 
 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. 
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Šumvald                                                                         počet obyvatel k 31. 12. 2018: 1656 

 
 V měsících září až listopad byla 
vybudována stezka pro chodce a cyklisty 
Šumvald – dolní konec s celkovými náklady 
téměř 2 mil. korun (dotace Ol. kraje 530 tis. 
Kč). 
Především z důvodu potřebnosti velkého sálu 
byl koupen Kulturní dům v Šumvaldě za 8 mil. 
Kč, který bude dále pronajat. 
 Byla pořízena cisterna TATRA 815 
CAS 325 za 450 tis. Kč a žací traktor 
STARJET za 83 tis. Kč (z toho dotace Ol. 
kraje 40 tis. Kč). 
 Probíhaly přípravné práce na 
v současnosti největší investiční akci 
„Vodovod Šumvald – Břevenec“, na kterou 
již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z OP ŽP. Dále byly zahájeny práce 
např. na projektové dokumentaci na 
rekonstrukci chodníků a zastavovací studii 
nové lokality pro výstavbu RD u fotbalového 
hřiště.  
 Díky stálé aktivitě obce, spolků, škol  
i jednotlivců se konala řada akcí, některých již 
tradičních: 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. Slavilo se také 100 let vzniku republiky  
a v červnu proběhly oslavy 680. výročí založení Břevence. 
 

 Obec Šumvald se zúčastnila soutěže „Vesnice 
roku 2018“, v Krajském kole získala krásné první místo a 
v celostátním kole obsadila 2. místo ve velké konkurenci 
dvanácti vítězů krajských kol. 
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Troubelice                                                                      počet obyvatel k 31. 12. 2018: 1890 

 Nejvýznamnější investicí v roce 2018 
byla rekonstrukce a přístavba tělocvičny 
základní školy s cvičebním sálem, vč. šaten 
a sociálního zařízení. Instalováno bylo  
i moderní sportovní LED osvětlení a centrální 
ozvučení, topení a vzduchotechnika, nově je 
osazeno moderní cvičební nářadí i odpružená 
tartanová podlaha. Přístavba (nářaďovna a 
cvičební sál s kabinetem učitele) je situována 
do prostoru mezi stávající tělocvičnu a 
venkovní hřiště. Úpravou prostoru vzniklo 
dlážděné nádvoří a prostor tak získal 
charakter malého náměstí. Rovněž plocha před vstupem pro veřejnost je příjemným 
prostorem pro pořádání sportovních akcí a nechybí zde ani kuchyňka. Celkové náklady činily 
téměř 12 mil. Kč, MMR podpořilo tuto akci dotací z Programu obnovy venkova částkou 5 mil. 
Kč a Ol. kraj poskytl dotací z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních 
zařízení částkou 900 tis. Kč. Vzniklo tak moderní sportovní zázemí, které v obci chybělo. 
 Obec v roce 2018 pořídila také kompostéry a štěpkovač (dotace OPŽP 1,8 mil. Kč 
z celkových 2,1 mil. Kč), pneumaticky výsuvný osvětlovací stožár pro požární vozidlo Tatra 
CAS 30 (dotace Ol. kraje 45 tis. Kč z celkových 104 tis. Kč).  
 Dále byly provedeny další neméně významné akce, opravy, či pořízení majetku, 
nemovitostí, zkrátka akce, které podpoří spokojený život občanů v našich obcích. 
 Obec spolu se Základní školou připravili ve čtvrtek 25. října 2018 oslavu 100. výročí 
vzniku ČSR. Na akci vystoupili žáci ZŠ, proběhlo předání cen za výtvarnou soutěž, starosta 
obce a ředitel školy pronesli své proslovy a u příležitosti 100. výročí ČSR byl na pozemku 
školy zasazen národní strom - lípa. Dále proběhla prohlídka školy včetně nově 
zrekonstruované tělocvičny školy. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neděli 16. prosince byl uspořádán 
adventní koncert, jarmark, dětská dílnička  
a ukázka šikovnosti troubelických občanů. 
Na Adventním koncertu vystoupilo v místním 
kostele hudební sdružení Šum Šum ze 
Šumvaldu, na trzích bylo možno zakoupit 
rukodělné výrobky. Zručnost si děti mohly 
vyzkoušet v dílničce a dospělí svou 
šikovnost předvedli na výstavě 
vlastnoručních prací. 
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 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 snaží 
plnit svůj rozvojový plán a plně si uvědomuje důležitost svých rozhodnutí ve prospěch 
spokojeného života všech spoluobčanů z obce a jejich místních částí. 

 
  

Újezd                                                                               počet obyvatel k 31. 12. 2018: 1441 

 V roce 2018 byla za přispění MMR 
částkou 546 tis. Kč opravena 1. část místní 
komunikace Újezd (celkové náklady 1,09 
mil. Kč) a za přispění Olomouckého kraje 
450 tis. opravena její 2. část (celkové 
náklady 950 tis. Kč).   

 Obec uspěla s projektem 
intenzifikace čističky odpadních vod a 
získala dotaci ve výši 2,85 mil. z celkových 
4,66 mil. Kč.  
 Z vlastních zdrojů bylo opraveno 
zdravotní středisko (náklady 2,6 mil Kč), 
vydlážděno prostranství před kostelem, 
v budově obecního úřadu byla v 1. patře vybudována nová zasedací místnost se sociálním 
zařízením a kuchyňkou, byla doplněna vánoční výzdoba v obci, provedena výměna 
stávajících neekonomických svítidel na průtahu obcí Uničov – Šternberk za svítidla LED 
s úsporným nočním režimem a větší svítivostí. Také byl instalován měřič rychlosti 
v Haukovicích a menší autobusová zastávka v Rybníčku. 
Dále byl zakoupen žací traktor na údržbu sportovního areálu za 195 tis. Kč (dotace Ol. kraje 
70 tis. Kč) a vybavena JSDH Újezd (dotace Ol. kraj 14 tis.), opraven kamenný kříž – 
„Hnojicko“ s podporou Ol. kraje  43 tis. Kč (celkové náklady 87 tis. Kč). 

 Byly zahájeny práce na zhotovení nového územního plánu obce. 
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  Z kulturních akcí můžeme jmenovat. Obecní ples, hodové slavnosti v Rybníčku, 
hodové slavnosti v Újezdě, tradiční kácení máje, Letní slavnosti v Haukovicích, podzimní 
setkání seniorů, oslavy ku příležitosti 100.výročí vzniku Československé republiky, 
v kulturním domě se uskutečnila módní přehlídka a mnoho dalších. 
  
Želechovice                                                                      počet obyvatel k 31. 12. 2018: 239 

 Obec Želechovice realizovala v roce 2018 několik projektů, které byly podpořeny 
z cizích rozpočtů. Z dotačních prostředků Olomouckého kraje získala dotaci na realizaci 
opravy chodníků kolem historického centra návsi, taktéž zpracovala PD na opravu 
mostu přes vodoteč Hlavnici a vydala publikaci o Josefovi Loutockém, učiteli, který v obci 
působil do r. 1910.  
 Za přispění MMR byly provedeny 
opravy některých komunikací, 
z rozpočtu MZe došlo k financování 
výsadby podle návrhů vzešlých 
z komplexní pozemkové úpravy.  
 Obec i nadále podporovala svoje 
vesnické muzeum, jež uspořádalo 
výstavy k 100. výročí vzniku ČSR, a to 
jednak na uničovské průmyslovce (za 
přispění z rozpočtu města Uničova), 
jednak v obci Pňovice, a jednak ve 
svých vlastních prostorách (za přispění z rozpočtu Olomouckého kraje). Želechovičtí 
muzejníci vytvořili pro obec Pňovice krátkodobou výstavu na téma české školství.   
  
Žerotín                                                                            počet obyvatel k 31. 12. 2018:   464 

 V blízkosti bývalé hasičské zbrojnice 
vyrostlo dětské a workoutové hřiště (celková 
cena 638 tis. Kč, dotace MMR  
400 tis. Kč). Na základě jednání s krajem bylo 
dohodnuto, že Ol. kraj v rámci rekonstrukce 
komunikace Strukov - Šternberk vybuduje v 
obci novou dešťovou kanalizaci, na které se 
bude obec finančně podílet. Stavba bude 
probíhat v roce 2019. 
 Stejně jako v předchozích letech, 
proběhla řada tradičních akcí - Tříkrálová 
sbírka, hody se soutěží o nejlepší hodový 
koláček, pro děti byl připraven aquazorbing, 
kolotoče, skákací hrad, večer diskotéka, dále turnaj v malé kopané, v červnu posezení u 
vody a dětský den. V březnu se uskutečnila výstava na téma „hlavolamy a jiné klamy“, v říjnu 
Velká podzimní pěstitelská výstava.  
 Také TJ Sokol Žerotín každoročně organizuje oblíbené akce, např.: dětský den, akci 
„Sokol obci“ (sběr kovového odpadu), mikulášskou nadílku či turnaje ve stolním tenise  
a tenise. V zimě ochotně připravuje také ledovou plochu na multifunkčním hřišti. 
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