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Milé čtenářky, milí čtenáři,

Koupaliště v Čechách vám
v létě opět nabídne „vrácenky“

půlrok zase uběhl jako voda, věřím,
že jste si pohodově užili v rodinném
kruhu Vánoční svátky a při té
příležitosti i načerpali síly do dalšího
pracovního roku.
Snad vás třeskuté mrazy neotrávily a
vychutnáváte si je buď na
sjezdovkách,
při
zasněžených
procházkách nebo při relaxaci v teple
domova.
V tomto již šestém vydání Zpravodaje
mikroregionu Moštěnka Vám, milí
čtenáři, nabízíme aktuální informace
o projektech meziobecní spolupráce
„Cyklotoulky
Moštěnkou“
a
„Komunitní plán sociálních služeb“.
Věříme, že cyklo značení a výměna
infomačních map v jednotlivých
obcích významně přispěje k rozvoji
cestovního ruchu. Seznámíte se
komunitním plánováním sociálních
služeb v našem regionu, které bude
pokračovat navazujícím projektem
komunitní práce. Seznámíme vás i
s aktuálními kontakty na jednotlivé
starosty obcí. V neposlední řadě vám
starostové představí novinky a
zajímavosti ze svých obcí, či již
realizované projekty. Také zde
naleznete kontakt na stránky
mikroregionu, které příště budou mít
modernější design, i na nás,
manažery Centra společných služeb.
Přejeme Vám příjemné „počtení“ a
věříme, že se nám brzy rozjaří a
hřejivé sluníčko nám vlije nový elán
do života!

Pomalu končí období paní zimy a v naší obci Čechy začneme připravovat
nejnavštěvovanější objekt, kterým je koupaliště. Nečekejte žádný velký aquapark,
ale naše koupaliště jistě naplní očekávání všech rodin s dětmi či jednotlivců, a navíc
za příznivou cenu. Další výhodou je tzv. „vrácenka“, díky které v daný den můžete
opustit koupaliště na libovolnou dobu a znovu se bez další platby vrátit. V minulých
letech se právě tato služba setkala s pozitivním ohlasem.
Koupaliště je zasazeno v malebném a klidném prostředí. Najdete zde dva dětské
bazény a padesátimetrový bazén s maximální hloubkou 2,3 metrů.
Dvoudráhová skluzavka do velkého bazénu a skluzavka "Beruška" pro nejmenší
zajišťují zpestření všem návštěvníkům. Součástí je restaurační zařízení s celoročním
provozem, kde se v létě jistě rádi osvěžíte výbornou točenou zmrzlinou.
Naší snahou je stále zpříjemňovat pobyt v tomto areálu. V letošním roce bychom
rádi doplnili více laviček a vytvořili větší množství odpočinkových míst.
Více informací naleznete na webových stránkách obce
http://www.cechyobec.cz/index.php?nid=1632&lid=cs&oid=3876761.
V létě se budeme těšit na vaši návštěvu!
Renáta Dočkalová, starostka obce Čechy
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Mikroregion se zaměřuje na cestovní ruch
Mikroregion Moštěnka získal pro své obce dotaci v celkové výši 442
tis. Kč na rozvoj cykloznačení a výměnu informačních map, které se
nachází v každé obci mikroregionu. V rámci projektu bude
vytvořeno cykloznačení, které napojí celou oblast na stávající a již
existující cyklotrasy. Nové informační mapy budou obsahovat
celkovou mapu mikroregionu v atraktivnějším grafickém zpracování
s relevantními a aktualizovanými informacemi o turistických
atraktivitách a místních zajímavostech.
Díky realizaci souvisejících marketingových a propagačních aktivit
podpoříme povědomí o oblasti mikroregionu Moštěnka.
Ukončení projektu je plánováno na konec měsíce května 2019.

Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního
domu v Domaželicích

Obec Domaželice za podpory Olomouckého kraje rekonstruovala sociální
zázemí Kulturního domu. Celý objekt byl postaven v 80. letech minulého
stolení, a některé jeho části již neodpovídaly požadavkům dnešní doby.
Doufáme, že díky modernějšímu a příjemnějšímu prostředí se občané
Domaželic i okolních vesnic budou cítit při kulturních, společenských či
jiných akcích v KD Domaželice jako doma.
Dotace Olomouckého kraje z programu "Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2018", dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" činila 500 000,-Kč.
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Měřiče rychlosti na cestě II/150 - obchvat obcí
Domaželice a Čechy

Obec Domaželice pořídila za finanční podpory Státního fondu dopravní
infrastruktury měřiče rychlosti na cestě II/150 - obchvat obcí Domaželice a
Čechy. Dotace ze SFDI činila 325 000,- Kč. Celkem bylo pořízeno 5 měřičů,
které přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy na nehodovém úseku.
Intenzita dopravy je v daném úseku 3849 vozidel za 24 hod. Mezi rizika
dokumentující potřebnost akce patří vysoká nehodovost v posledních 5
letech zde došlo ke 13 dopravním nehodám, z toho bylo 6 nehod s újmou
na zdraví (3 těžce zraněné a osob 8 lehce zraněných). Nepřiměřená rychlost
je hlavní příčinou nehod se zraněním osob (více jak 40 %).

Nákup elektrické tříkolky

Obec Domaželice pořídila za finanční podpory Státního fondu Životního prostředí České republiky elektrickou tříkolku v celkové
ceně 59 290 Kč. Státní fond životního prostředí přispěl na nákup částkou 20 000 Kč. Elektrická tříkolka je efektivním pomocníkem
pro různé pracovní činnosti, které jsou v obci nutné každodenně zajišťovat. Můžete v ní převážet menší náklady, svážet drobný
odpad, rozvážet rozličný materiál a další užitečné věci.

3

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ mikroregionu Moštěnka
Informace z regionu

Jinan dvoulaločný – moštěnský klenot v zámecké
zahradě
K napsání tohoto příspěvku mě přivedl jeden zajímavý článek z Dobrčických novin a především skutečnost, že velká část občanů
Horní Moštěnice a okolních obcí vůbec neví, jaký klenot ukrývá zámecká zahrada v Horní Moštěnici. Tento klenot se jmenuje Jinan
dvoulaločný – Ginkgo biloba. A proč klenot? Jedná se o jeden ze tří památkově chráněných jinanů v ČR (Osvračínský jinan,
Rokycanský jinan a Moštěnský jinan). Jeho unikátnost spočívá v tom, že na rozdíl od drtivé většiny jinanů neroste do výšky (běžně
30–40 m), ale jeho větve jsou vodorovně odstálé. Jeho stáří se odhaduje na 170 let.
Nyní něco k historii jinanů: Nejstarší prehistorické stopy po rostlině podobné jinanu vedou až do období prvohor, tj. období asi
před 300 miliony let. Za tak dlouhou dobu si jinan prošel érou širokého rozšíření, kdy jeho areál zabíral celou Severní polokouli, i
obdobím postupného úpadku, až do dnešních dnů, které mohly být jeho posledními. Z amerického kontinentu vymizel před 7
miliony, z Evropy před 3 miliony let. Přestože se s ohledem na současné přírodní podmínky jeví jako rostlina nenáročná, zůstal
v přírodě zachován pouze v jediném druhu a jen na malém území v jihovýchodní Číně, kde byl nově „objeven“ pro Evropu.
Jinan je statný strom s kuželovitou (výjimečně rozkladitou) korunou. Je to dlouhověký strom, nejstarší doložený jinan je starý okolo
4700 let a roste v Číně v provincii Guizhou. Je atraktivní a zajímavý pro neobvyklý tvar listu. Je oficiálním stromem japonského
hlavního města Tokia, symbolem Tokia je list jinanu. Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách. Listová
čepel je plochá, klínovitá, rozdělená na dva laloky, s vějířovitou žilnatinou. Jinan je dvoudomý, to znamená, že jeden strom má
samčí rozmnožovací orgány a některý druh zase samičí. Samčí rostliny vytvářejí plodolistové šišticovité útvary podobné jehnědám,
zatímco samičí rostliny vytvářejí shluky nazelenalých semeníků zavěšených na tenké stopce. Vajíčka jsou zpravidla dvě spolu, jedno
vajíčko pravidelně zakrňuje. Ve vajíčku vznikne semeno, které je postupně obaleno dužnatým obalem a připomíná plod třešně o
průměru 2 až 3 cm. Na povrchu má dužinu, uvnitř jádro. K opylení dochází v květnu a červnu, dozrávání je v říjnu a listopadu, kdy
se mění barva ze zelena do žluta a taktéž barva listů se změní do zlatova a postupně opadává. Plod obsahuje organické látky, které
při poškození vydávají zápach. Podle vědeckých studií prý neléčí vůbec nic, ale čínská medicína ho užívá již tisíce let. Měl by hlavně
zlepšovat průtokové vlastnosti krve, mít antioxidační účinky a působit na srdce a mozek.
Na závěr otázka – nestálo by za to, místo lenošení u televize, udělat si procházku do zámecké zahrady v Horní Moštěnici a
prohlédnout si tento klenot? A to zámecká zahrada oplývá dalšími skvosty: nádherné platany a mohutný buk lesní, u kterého díky
jeho stáří, musely být vloni na podzim provedeny znalecké tahové zkoušky. Naštěstí, pro pěknou zámeckou zahradu v Horní
Moštěnici, dopadly dobře.
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Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v
DSO mikroregionu Moštěnka
Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregion Moštěnka byl
zahájen 1. 10. 2017 s cílem nastavit a zefektivnit v obcích mikroregionu
Moštěnka fungující systém sociálních služeb s důrazem na rozvoj současné
nabídky služeb a její rozšíření dle zjištěných potřeb v území. Přesné znění cíle
projektu naleznete na: https://sitpomoci.cz/o-projektu/.
V průběhu realizace projektu došlo k navázání spolupráce s většinou
představitelů obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zainteresovaných osob
z řad občanů. Tito lidé se pravidelně setkávají v rámci jednání pracovních
skupin a schůzek kontaktních pracovníků s cílem na základě Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka pro období
2019-2021 (dále jen SPRSS) nastavit fungující systém. Dokument SPRSS je nyní
ve fázi před schválením Řídící skupinou. V dokumentu jsou kromě nosné části
obsahující přehled cílů a opatření uvedeny analytické kroky, díky kterým mohl
SPRSS vzniknout: sociodemografická analýza území, SWOT analýzy území
konané na veřejných projednávání v obcích, vyhodnocení dat z dotazníkových
šetření (dotazníkové šetření mezi starosty obcí mikroregionu Moštěnka,
dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních služeb a veřejností, dotazníkové
šetření mezi poskytovateli sociálních služeb, dotazníkové šetření k potenciálu
dobrovolnictví).
Projekt bude ukončen k 30. 9. 2019 závěrečnou konferencí. Do této doby má
realizační tým projektu v plánu nastavit akční plán na další rok ke SPRSS,
realizaci následujících jednání pracovních skupin a setkávání kontaktních
pracovníků, implementační návštěvy v jednotlivých obcích, vypracování
tištěného katalogu sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka a naplnění
interaktivního katalogu sociálních služeb na webových stránkách sitpomoci.cz.
Dokumenty k projektu jsou uveřejněny na: https://sitpomoci.cz/dokumenty/.
Na projekt Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu
Moštěnka bude navazovat nový projekt se sociální tématikou Komunitní práce
v DSO Moštěnka, který bude zaměřen na praktickou terénní práci s cílovými
skupinami a na zřízení pozice sociálního pracovníka v DSO mikroregionu
Moštěnka.

Olomoucký kraj pomáhá i
v Horní Moštěnici
V souladu s „Programem obnovy obce
Horní Moštěnice pro roky 2015-2020“
zastupitelstvo obce v březnu letošního
roku odsouhlasilo finanční spoluúčast a
podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje na rekonstrukci
podlahy a úpravu tělocvičny v areálu ZŠ a
MŠ Horní Moštěnice. Dotace byla podána
v „Programu na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2018“. Celkové
náklady na rekonstrukci činí 2.002.629 Kč
bez DPH. Dne 25.06.2018 byla
Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dotace ve výši 900.000 Kč schválena a
přidělena. Realizace této investiční akce
byla zahájena dnem 01.10.2018, ukončení
a předání celého díla proběhlo dne
30.11.2018. Jedná se o špičkovou
sportovní polyuretanovou (PUR) litou
podlahu nové generace, určenou speciálně
pro školní tělocvičny (výrobce je
Holandsko). Vrchní vrstva je jednolitá,
beze spár a je opatřena sportovním PUR
lakem s protiskluzovou a ochrannou
funkcí. V současné době je tělocvična
v plném funkčním provozu a slouží nejen
žákům ZŠ, ale i spolkům a občanům Horní
Moštěnice.
Vladimír Martínek, starosta obce

Marie Tesařová
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Obec Říkovice zpracovává nový územní plán

Pořízení nového územního plánu obce Říkovice schválilo zastupitelstvo v roce 2017. V témže roce byly zpracovány doplňující
průzkumy a rozbory + zpracování návrhu Zadání územního plánu, který byl zastupitelstvem obce schválen ke konci roku 2017
Pořízení územního plánu bylo podpořeno dotací z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň z rozpočtu
Olomouckého kraje. Výsledný čistopis územního plánu bude vydán v roce 2019

MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. oznamuje
Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Dne 15. 2. 2019 vyhlásila MAS Partnerství Moštěnka výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Obce mohou žádosti o
dotaci podávat elektronicky do 15. 10. 2019 prostřednictvím portálu ISKP 14+. Předmětem žádostí o dotaci budou opatření na
Realizaci ÚSES, Protierozních opatření a Realizaci sídelní zeleně. Celková alokace je stanovena na částku 10 mil. Kč.
Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách MAS.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
MAS Partnerství Moštěnka plánuje vyhlášení výzvy na podzim tohoto roku. Obce budou moci předkládat žádosti o dotaci na
Rekonstrukce školských zařízení a v rámci bezpečnosti dopravy na cyklostezky a chodníky.
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Kontakty na obce mikroregionu Moštěnka

Obec

Starosta

Telefon

Email

Beňov
Bezuchov
Bochoř
Čechy
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Horní Moštěnice
Křtomil
Lipová
Líšná
Nahošovice
Podolí
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy

Ivo Pitner
Mgr. Zdeněk Pospišilík
Tomáš Volek
Mgr. Renáta Dočkalová
Ing. Marek Ostrčil
Ing. Jaroslav Hradílek
Petr Dostál
Ing. Vladimír Martínek
Mgr. Eva Kubíčková
Petr Hošťálek
Hana Lounová
Jana Pecháčková
Ing. Lubomír Sehnula
Eva Macháčková
Bc. Ladislav Pospíšil
Ing. et Ing. Iveta
Dočkalíková, Ph. D.
Radomír Možiš
Bc. Jiřina Mádrová
Pavel Baďura
Ing. Antonín Běhálek
Miroslav Kroupa
Zdeněk Dorazil

739 320 970
724 182 834
602 514 385
778 409 797
776 860 292
736 489 784
725 136 620
602 514 359
602 514 403
775 583 342
605 536 490
605 511 972
739 486 916
722 937 262
725 131 252
724 186 261

starosta@benov.cz
ou@bezuchov.cz
starosta@bochor.cz
starosta@cechyobec.cz
obec.dobrcice@seznam.cz
obec@domazelice.cz
starosta@drevohostice.cz
starosta.mostenice@seznam.cz
obeckrtomil@cbox.cz
obeclipova@cmail.cz
ou@obeclisna.cz
ou@nahosovice.cz
obec.podoli@centrum.cz
ou@prestavlkyuprerova.cz
starosta@radkovalhota.cz
obecradkovy@seznam.cz

602 514 351
723 324 667
606 745 232
725 131 273
602 514 384
605 782 655

rikovice@rikovice.cz
starostka@obecstaraves.cz
turovice@volny.cz
podatelna@vezkyobec.cz
starosta.vlkos@seznam.cz
ou@zelatovice.cz

Říkovice
Stará Ves
Turovice
Věžky
Vlkoš
Želatovice

Kontakty na Centrum společných služeb

Centrum společných služeb
Zuzana Šálková
Zuzana.salkova@smarv.cz
Michaela Zmeškalová
Michaela.zmeskalova@masmostenka.cz

Jana Landsmannová
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

www.mostenka.cz
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Pozvánka na akce

Obec Dobrčice Vás zve
Vítání občánků a Den matek, neděle 12. května od 14:00 hod.
Dětský den v Dobrčicích, sobota 1. nebo 8. června od 14:00 hod., výletiště
Neckiáda (Prasečí lodě), sobota 15. nebo 22. června od 13:00 hod., výletiště

Obec Říkovice Vás zve
Pálení čarodějnic, květen
Dětský den, červen
Říkovské hody, 27. -. 28. červen
Ukončení prázdnin, 31.srpna
Říkovský Gulášfest, září
Drakiáda, Lampionový průvod, říjen

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, Jana Landsmannová • Foto: archiv DSO mikroregionu Moštěnka, archiv obcí
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