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Milé čtenářky,

Koupaliště v obci Čechy

milí čtenáři,
neskutečně dlouhé a nadmíru horké
léto se pomalu chýlí ke konci,
mnohým z Vás, kteří máte ratolesti
školního věku, opět začnou další
rodičovské „povinnosti“.

Nic nepotěší starostu obce víc,
než když slyší od lidí z širokého
okolí: “Byli jsme u Vás v
Čechách na koupališti i s dětmi
a bylo to fajn, máte to tam
hezké, voda čistá…pojedeme
tam zase…“

Rádi bychom Vás opět po půlroce
informovali, co se v našem
mikroregionu událo. Chtěli bychom
vám nabídnout poutavý film o celém
území mikroregionu Moštěnka, který
jsme pro Vás, ve spolupráci
s kabelovou televizí Přerov jako
obyvatele a také pro návštěvníky
mikroregionu natočili, a je promítán v
nově
zrekonstruovaném
Informačním
centru
v Dřevohosticích.

Ale ta chvála nepatří starostovi,
ale mnoha lidem, kteří na konečném dvouměsíčním efektu sezóny celý rok pracují.
Někteří jako dodavatelé specializovaných prací za odměnu, někteří jako nadšenci,
kterým je odměnou právě taková pochvala neznámého, a také, když funguje to, co
pomáhal opravit nebo vylepšit.

Zprostředkujeme
Vám
střípky
z mikroregionálních her, oslav 700 let
obce Beňov, i návštěvy z Gminy
Rudniki.

Lubomír Michálek, starosta obce Čechy

V neposlední řadě vám starostové
představí novinky ve svých obcích.
Seznámíme Vás i s naší novou
kolegyní Mgr. Janou Škařupovou,
specialistkou na problematiku GDPR.

Tak příjemné „počtení“!

Dovolte mi proto poděkovat všem těmto nadšencům, brigádníkům, zaměstnancům,
kteří si plní své úkoly i o sobotách a nedělích během celého roku za vedení a
neustálého povzbuzování místostarosty pana Jaromíra Pešáka. Zaslouží si všichni
naše uznání.
A Vám všem, stálým, i příležitostným návštěvníkům přeji, aby se Vám u nás na
koupališti líbilo, a abychom se tu potkávali každé léto.
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Co nového u nás v Bochoři
V roce 2017 obec Bochoř
zakoupila objekt zanedbaného
„Lázeňského parku“. A tu se
zrodila myšlenka rekonstrukce
na park s relaxační zónou a
pomalu chátrající stavební
objekt přebudovat na novou
knihovnu se zázemím pro matky
s dětmi a komunitním centrem
pro občany, se zaměřením
služeb i pro občany nejbližších
obcí mikroregionu Moštěnka. Touto myšlenkou vznikl jeden z posledních projektů
volebního období. Projekt se podařilo zrealizovat z vlastních prostředků a částečně
za přispění dotací Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Vše se však
podařilo dotáhnout do zdárného konce díky pochopení všech zastupitelů obce, a
hlavně u některých i vlastním přístupem a aktivitou. Je nutné vzpomenout i aktivní
zapojení pracovní skupiny obce Bochoř. Z důvodu úspory finančních prostředků byla
velká část prací na rekonstrukci provedena právě těmito pracovníky. Záměrně se
vyhýbám konkrétním jménům
jednotlivců a firem, nerad bych
někoho opomenul. Využívám
však této možnosti a všem
musím poděkovat za přístup a
kvalitně provedenou práci. Jak
sami vidíte na přiložené
fotodokumentaci, je za co
děkovat. Pro informaci přibližná
hodnota díla se přiblížila ke
dvěma milionům korun.
Rád využívám této možnosti a všechny bych Vás rád pozval k návštěvě místních, na
Moravě nejstarších, relaxačních lázní a současně k návštěvě nového výše
popisovaného „Lázeňského parku.“

Získané dotace

Olomoucký kraj
podpořil

Památník obětem I. světové války
v Přestavlkách
V horní části obce Přestavlky je
umístěn na pískovcovém podstavci
Památník obětem I. světové války.
Podle nápisu na čelní straně krycí
desky „Vděční občané 1922“ je
zřejmé, že památník věnovali místní
občané padlým hrdinům. Jejich
jména jsou uvedena ve střední části
památníku.
V letošním roce jsme se rozhodli
Památník obětem I. světové války
opravit. Požádali jsme o dotaci
Krajský úřad Olomouckého kraje
Program
památkové
péče
v Olomouckém kraji – dotační titul č.
2 Obnova staveb drobné architektury
místního významu. Byla nám
přidělena dotace ve výši 35 000,- Kč.
Celkové náklady na obnovu činily
40 560,- Kč.
Záměrem opravy je uchovat
památník pro příští generace, aby
s úctou a vděčností vzpomínaly na
občany, kteří pro ukončení války
nasazovali životy.
Jana Macháčková, starostka

Ivan Michna, starosta obce Bochoř
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XV. ročník sportovních her mikroregionu
Moštěnka
V letošním roce uspořádala "Mikroregionální sportovní hry" obec Beňov, jejichž slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 16.
června ve 13 hod. nástupem soutěžících družstev s vlajkami na místním fotbalovém hřišti. Bylo připraveno 10 recesních soutěží, při
kterých se mohli pobavit nejen soutěžící, ale i diváci, kterých zde přišlo velké množství. Kolem páté hodiny byly soutěže ukončeny
a začalo sčítání výsledků a vyhodnocení. V této době proběhlo vystoupení taneční skupiny COLOREDO z Horní Moštěnice a také
vystoupení mažoretek FANTASY Přerov, které získaly v několika kategoriích titul mistr České republiky. Proběhla předváděčka
Hasičského záchranného sboru z Přerova v ukázce lezecké techniky z nácviku záchrany člověka ve výškách. Děti si zde přišly na své,
měly k dispozici dva velké skákací hrady se skluzavkou, jízdu na konících a hasiči z SDH Bochoř pak spustili velkou pěnovou koupel.
Následovala velká tombola se 112. cenami. Umístění družstev ve sportovních hrách Mikroregionu Moštěnka bylo následující: 1.
místo obsadila obec Domaželice, 2. místo obec Turovice, 3. místo obec Bezuchov, 4. místo obec Vlkoš, 5. místo obec Dobrčice, na
společném 6. místě skončily obce Bochoř a Stará Ves, na 8.místě se umístila Gmina Tworóg, na společném 9.místě se umístila
Gmina Rudniki a obec Beňov, 10.místo obec Želatovice, 11. místo obec Čechy a na 12. místě Mikroregion Slušovicko. K tanci a
poslechu hrála výborná kapela FANNY BAND. Bohatý doprovodný program pokračoval vystoupením skupiny historického šermu
MARKUS M, předvedením velkolepé ohňové show a následně odpálením ohňostroje. Diváci si odnesli krásné okamžiky z celého
sobotního sportovního odpoledne i večerního představení. Touto cestou bychom rádi poděkovali členům spolků obce Beňov a
obci Beňov za organizaci všech soutěží, za kvalitní obsluhu, občerstvení, koláče, jídlo, pití, kterého zde bylo dostatek a všem
vystupujícím.
Poděkování za reprezentaci všem zúčastněným obcím Mikroregionu Moštěnka, našim hostům z Polské republiky z Gminy Tworóg
a z Gminy Rudniki a také i našim přátelům z Mikroregionu Slušovicko.
Těšíme se na další "Hry Mikroregionu Moštěnka" v roce 2019.
Ivo Pitner, předseda mikroregionu
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Oslavy 700 let obce Beňov
Ve dnech 16. a 17. června 2018 se konaly u příležitosti první písemné zmínky o obci Beňov oslavy 700 let obce. Obec se původně
jmenovala Binov. Profesor Rudolf Kreutz napsal, že nositel jména Bin (Byn) se uvádí jako svědek na listině z roku 1130. V obci se
také našel mlýnský kámen s nápisem "ANNO 1226". První písemná zmínka o Binově je na latinsky psané listině z roku 1318, kde se
píše, že vladyka Vyknam daruje jako svatební dar své dceři Elizabetě věno – dědinu Binov. A z historie přejdeme do současnosti…
Program oslav byl zahájen v neděli ve 13.00 hodin mší svatou v kostele sv. Františka z Assisi. Poté prošel krojovaný průvod s
vlajkami částí obce. Po české hymně proběhlo slavnostní zahájení oslav. Starosta přivítal všechny občany a hosty a připomněl v
krátkosti historii obce, poděkoval všem občanům, spolkům, družebním partnerům a všem, kteří s obcí spolupracují a významně se
podíleli na rozvoji obce. Slavnostně bylo oceněno 66 občanů a družebních partnerů. Čtrnáct občanů bylo připomenuto minutou
ticha a zapsáním do kroniky obce IN MEMORIAM. K poslechu a tanci hrála Hanácká Veselka ze Sušic, v programu vystoupily
mažoretky z FANTASY Přerov, dále folklorní soubor HANÁ, vystoupili zástupci SDH Dřevohostice v ukázce zásahu a
hašení starou hasičskou technikou v hasičském dobovém vystrojení, následovala volná zábava a tanec při hudbě.
Ivo Pitner, starosta obce Beňov
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Investiční akce v obci Horní Moštěnice
Vstupní areál do zámeckého parku
Již pátým rokem, dle finančních možností rozpočtu
obce, probíhá generální oprava zámeckého parku. V
roce 2013 obec získala od Státního fondu životního
prostředí dotaci ve výši 1,7 mil. Kč na revitalizaci zeleně
zámeckého parku. Poté obec z vlastních zdrojů
vybudovala chodníky v hodnotě 400 tis. Kč, sociální
zařízení a bufet za 450 tis. Kč, dále byla provedena
výměna laviček a postavení nového pódia za 300 tis. Kč.
Poslední tři roky se postupně postavila vlastními silami
nová zámecká zídka v hodnotě 800 tis. Kč a nyní byla
dokončena poslední etapa – vstupní areál do parku,
taktéž vlastními silami v plánované částce 300 tis. Kč.
Oprava vnitřní fasády zámku
Z vlastního rozpočtu obce byla v roce 2013 provedena fasáda vstupu do zámku v hodnotě 750 tis. Kč, v roce 20116 fasáda severní
části v hodnotě 550 tis. Kč a v letošním roce proběhlo dokončení fasády východní a jižní strany zámku v hodnotě 850 tis. Kč.
Generální oprava hřbitovní zídky
Obec obdržela koncem minulého roku dotaci z Ministerstva
zemědělství ve výši 700 tis. Kč. Celkové náklady na opravu jsou
vyčísleny na 1,9 mil. Kč. Dokončení této akce je do konce
července 2018. Oprava zídky navazuje na celkovou úpravu
místního hřbitova, kterou obec započala v loňském roce,
obnovou zeleně a vybudováním nových chodníků v hodnotě 550
tis. Kč.
Přeložení sítí nízkého napětí
Od února letošního roku provádí společnost ČEZ, a.s. přeložení
sítí nízkého napětí z nevzhledných stožárů kabelovým vedením v
zemi. Jedná se o úsek asi 950 m v ulicích Havlíčková, U kostela a
9. května. Celou investiční akci si řídí pracovníci ČEZ a akce je
financována taktéž společností ČEZ Distribuce, a.s.
Vybudování nových šaten a zázemí tenisových kurtů v areálu TJ Sokol H.M.
V roce 2016 spolek TJ Sokol H.M. za finanční podpory obce vybudoval dva tenisové kurty s umělým povrchem v areálu hřiště TJ
Sokol. Celá investiční akce stála asi 800 tis. Kč. V letošním roce od března probíhá výstavba nové budovy šaten a zázemí k těmto
kurtům. Investiční akce má rozpočet 1,7 mil. Kč, obec se podílí ve výši 1 mil. Kč. Akce byla dokončena a předána koncem července
2018.
Dále obec podala žádost o přidělení dotace na vybudování víceúčelového sportovního areálu u ZŠ a MŠ H.M. Hodnota této
investiční akce je 6,8 mil. Kč. V současné době očekáváme rozhodnutí o přidělení dotace, realizace by měla proběhnout na jaře
příštího roku.
Taktéž byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ v hodnotě 2,1 mil. Kč.
Dotace ve výši 900.000,- Kč byla přidělena, realizace proběhne v měsících říjnu a listopadu 2018.
Veškeré investiční akce probíhají v souladu s „Programem obnovy obce pro roky 2015–2020“, který byl schválen zastupitelstvem
obce Horní Moštěnice po volbách v roce 2014.
Ing. Vladimír Martínek, starosta obce Horní Moštěnice
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Podpora spolků
v Želatovicích
Naše obec, tak jako i v minulých letech, má zájem
podporovat spolkovou činnost na svém území. Na svém
srpnovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo nákup
starší cisternové hasičské stříkačky, která bude mít
všestranné využití. Prvotní účel je samozřejmě pro požární
prevenci a bezpečnost, která se v letošním horkém létě
projevila vzhledem k nebezpečí vzniku požárů jako prvořadá.
Dále se podařilo získat pro místní jednotku dobrovolných
hasičů dotaci z Olomouckého kraje v hodnotě 20 tis. Kč na
nákup motorové pily s příslušenstvím.
Největším z místních spolků, co do počtu členů, je fotbalový
klub, který zaštiťuje 7 týmů, a to od přípravek, žáků, dorostu
až po kategorii mužů. V letošním roce obdrželi od obce
dotaci na činnost navýšenou o finanční prostředky na nákup
sekacího traktoru.

Mikroregionální
soutěž v brokové
střelbě
Obec Domaželice v rámci obecních hodových oslav ve
spolupráci s mikroregionem Moštěnka a MAS-Partnerství
Moštěnka, o.p.s. uspořádala již dvanáctý ročník
mikroregionální brokové střelby na místní střelnici „Skalka“.
Soutěže se zúčastnili zástupci deseti obcí z mikroregionu.
Bez přispění jednotlivých obecních úřadů a Mikroregionu
Moštěnka by tato akce nebyla možná, za což patří upřímné
poděkování.
Ing. Jaroslav Hradílek, starosta obce Domaželice

Dalším spolkem působícím v obci je Český svaz chovatelů.
Obecní dotace je zaměřena na organizační zabezpečení
výstavy drobného zvířectva. Dále místní chovatelé získali
dotaci od MAS – Partnerství Moštěnka na podporu spolků.
Využili ji na nákup krmítek potřebných při výstavách.
Modelářský klub využívá obecní dotaci především na
organizační zabezpečení Memoriálu Jaroslava Gardavského.
V obci dále působí myslivecký spolek, který pomáhá obci
s výsadbou nebo údržbou zeleně. Dále tým malé kopané,
neregistrovaní nohejbalisté a volejbalisté.
Děkuji všem spolkům za spolupráci, díky které mohou žít naši
občané aktivnějším životem.
Zdeněk Dorazil, starosta obce Želatovice
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Spolupráce s Polskem
Návštěva Gminy Rudniki v našem mikroregionu byla úspěšná!!!
Víkend v polovině června navštívili náš mikroregion zástupci z polské Gminy
Rudniky. Po uvítání v obci Čechy se zúčastnili sportovních soutěží v rámci
mikroregionálních her, kde si nevedli vůbec špatně. Pochvalovali si v Beňově pestrý
kulturní program, který obec připravila v rámci oslav svého výročí. V neděli spolu
s 25 obyvateli MR Moštěnka absolvovali cyklovyjížďku z Bezuchova dřevohostickým
lesem. Cestou se dozvěděli spoustu zajímavostí o našem mikroregionu. Setkání
skončilo v dřevohostickém zámku, kde proběhlo slavnostní otevření
zrekonstruovaného Informačního centra, následně si prohlédli zámek včetně
Hasičského muzea, a byli prvními diváky nově vytvořeného prezentačního filmu o
obou mikroregionech. V rámci dvoudenní návštěvy, za vydatného slunce, bylo
upevněno více než desetileté přátelství obou regionů, podpořeno udržování zvyků,
tradic, kulturního dědictví a rozvoj turistického ruchu. V neposlední řadě v přátelské
atmosféře proběhla výměna dobré praxe.
Prezentační film mikroregionu Moštěnka je k dispozici na odkaze
http://www.mostenka.cz/index.php?nid=10561&lid=cs&oid=2397768

Získané dotace

Kompostéry
v domácnostech

Získané dotace

Olomoucký kraj
podpořil

Pomník padlých I. světové války z r.
1925 ve Staré Vsi
Z dotačního titulu Olomouckého
kraje byl restaurován i „Pomník
padlých 1. sv. války“ ve Staré Vsi,
který se nachází na prostranství před
místní základní a mateřskou školou,
v těsné blízkosti obecního úřadu.
Jedná se o monumentální pomník
s figurální kompozicí klečící dívky
v dobovém kroji nadživotní velikosti,
pokládající pokrývku hrobu s kříži.
V přední části pomníku jsou osazeny
žulové nápisní desky se jmény
padlých a nezvěstných. Oprava
pomníku spočívala v provedení
biosanace, plošném odstranění
mechu a lišejníku, očištění žulových
desek, opravě písma, injektáži trhlin,
zpevnění degradovaných částí. Dále
byla proveden plastická retuš, nové
spárování, sjednocující patina a
hydrofobizace celého díla dle
restaurátorského záměru. Oprava
pomníku přispěje nejen k naplňování
cílů Programu rozvoje obce Stará Ves,
ale také k zachování kulturně
historických hodnot. Realizací opravy
se obec připojí k celorepublikovým
oslavám u příležitosti 100. výročí
založení České republiky i k zachování
sochařského díla a pietního místa.
Jiřina Mádrová, starostka obce

Projekt „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů
v mikroregionu Moštěnka“,
o kterém jsme vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, je v plné realizaci.
Prostřednictvím dotace z Operačního programu Životního prostředí získalo
biokompostéry celkem 318 domácností z devíti obcí mikroregionu a 5 obcí
štěpkovače. Díky realizaci projektu se předejde vzniku 240,88 tun bioodpadu za rok,
a tím se zefektivní systém odpadového hospodářství v MR Moštěnka.
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Mikroregion má
nového pracovníka
ve funkci pověřence
pro GDPR
Od 25. května 2018 platí nařízení EU o ochraně osobních
údajů, tzv. GDPR. DSO mikroregion Moštěnka má zřízenou
funkci pověřence pro osobní údaje skrze Centrum
společných služeb Svazu měst a obcí.
Všechny obce mikroregionu dostaly nabídku využít služeb
pověřence a tím splnit zákonnou povinnost. Nabídky využilo
12 obcí a čtyři základní a mateřské školy. Spolupráce byla
navázána v měsíci květnu, kdy byla všem subjektům
vypracovaná systémová analýza (revize) osobních údajů,
rizik a procesů. Na základě analýzy byly doporučeny
jednotlivé kroky na ochranu osobních údajů v písemné a
elektronické podobě. Na následující schůzce bylo
zrevidováno, co se obcím v rámci této problematiky podařilo
zvládnout, byla nastavena příslušná dokumentace a
vypracovány záznamy o činnostech zpracování osobních
údajů, což je hlavním výstupem pro GDPR.

vypracovaný dokument – Plán rozvoje sportu (dále jen
„Plán“).
Plán by měl vycházet z Koncepce rozvoje tělovýchovy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Plánu
rozvoje sportu příslušného kraje, do kterého daná obec
spadá. Jedná se o střednědobý dokument a velmi dobře se
doplňuje s Programem rozvoje obce.
Obce v samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport:
zejména zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zvláště pak
pro děti; zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených; zajišťují výstavbu, rekonstrukci,
udržování a provozování sportovních zařízení a prostor pro
činnosti občanů; zabezpečují finanční podporu sportu ze
svého rozpočtu a kontrolují účelné využívání této podpory.
Součástí dokumentu je popis sportovní spolkové činnosti,
sportovní infrastruktury, vize a cíle obce v oblasti sportu a
akční plán pro rozvoj v této oblasti. Finální podobu Plánu
schvaluje zastupitelstvo a jeho celé znění je vyvěšeno na
webových stránkách obce. Plán může být v průběhu času
aktualizován a vyhodnocován.

Centrum společných služeb

Pověřenec nabízí svým subjektům služby v rámci osobních
schůzek, e-mailových konzultací nebo rozhovoru po
telefonu. Za své působení byl řešen jeden bezpečností
incident porušení ochrany osobních důvodů, který byl
menšího rozsahu. Oblast GDPR je momentálně mediálně
sledovaná, a proto je velmi důležité, aby obce a školy dbaly
zvýšené opatrnosti při zveřejňování osobních údajů.

Zuzana Šálková
Zuzana.salkova@smarv.cz

Plány rozvoje
sportu

www.mostenka.cz

V roce 2016 byl přijat zákon 230/2016 Sb., kterým byl
změněn zákon o podpoře sportu 115/2001 Sb. Ze zákonů
vyplývá pro obce povinnost mít od 1. července 2018

Michaela Zmeškalová
Michaela.zmeskalova@masmostenka.cz

Jana Škařupová
kancelar@mostenka.cz

Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

Odkaz na veřejné služby poskytované občanům mikroregionu
http://www.mostenka.cz/index.php?nid=10561&lid=cs&oid=5283213
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Dotace z 1. výzvy MAS Partnerství
Moštěnka na bezpečnost dopravy
směřuje také do obce Vlkoš
Podpora udržitelné a bezpečné dopravy na území MAS-Partnerství Moštěnka je nedílnou součástí místního rozvoje, jehož hlavním
cílem je zvýšení kvality života obyvatel venkovských oblastí.
V souladu s touto strategií připravila obec Vlkoš projektový záměr výstavby nových chodníkových tras, který má stavebně oddělit
chodce od motorové dopravy podél krajských silnic v této obci.
Projektová dokumentace nové dopravní stavby pro pěší byla připravována v souladu s pravidly dotačního programu IROP—
udržitelnost a bezpečnost dopravy. Důvodem byl cílený záměr investora získat na realizaci 1. etapy projektu finanční podporu
z Evropského regionálního fondu.
Obec Vlkoš podala žádost o dotaci do 1. výzvy MAS Partnerství Moštěnka, která byla zaměřena na podporu bezpečnosti dopravy.
Po vyhodnocení doručených žádostí v rámci místní akční skupiny rozhodl řídící orgán IROP, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj
o přiznání dotace obci Vlkoš na výstavbu nových chodníků v celkové výši 1 754 180 Kč.
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Pozvánka

Zpravodaj mikroregionu Moštěnka – vydává Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka v rámci projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Text: Zuzana Šálková,
Michaela Zmeškalová • Foto: archiv DSO mikroregionu Moštěnka, archiv obcí
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