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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obec:
Sídlo:
Mikroregion:
Obec s rozšířenou působností:
Kraj:
NUTS II:

Hradčany
Hradčany č.p. 64, 751 11 p. Radslavice
www.obechradcany.cz
Záhoří - Helfštýn
Přerov
Olomoucký
Střední Morava

Počet obyvatel:
Katastrální území:

275
533 ha

Inženýrské sítě
- vodovod:
- kanalizace:
- ČOV:
- plynovod:
- veřejné osvětlení:
- místní rozhlas:
- elektrický proud:

ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano

Mateřská škola:
Základní škola:

ne (děti dojíždí do Bezuchova)
ne (děti navštěvují školu v Pavlovicích u
Přerova)
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Rozvojový strategický dokument obce obsahuje
a) řešení katastrálního území obce s vyznačením plánovaných stavebních a
hospodářských aktivit obce, státních, družstevních a soukromých podniků a firem,
b) zjednodušenou (schematickou) dokumentaci úprav, obnovy, adaptací a rekonstrukcí
staveb jednotlivých akcí Rozvojového strategického dokumentu zejména:
 objektů památkově hodnotných,
 veřejných budov a občanské vybavenosti,
 technických památek,
 komunikaci a komunikačních ploch,
 návsi, veřejných prostorů, parků, rekreačních ploch a zeleně,
 vodních ploch a vodotečí,
 energetických a telekomunikačních sítí a objektů,
 vodohospodářských objektů pro sběr a likvidaci odpadů,
c) zjednodušenou (schematickou) dokumentaci úprav a obnovy kulturní krajiny
v katastru obce v rozsahu požadavků na dokument zejména:
 nové organizace využití pozemků,
 lokálních systémů ekologické stability, ochrany místních biotopů a přírodních
útvarů,
 cestní sítě zajišťující přirozené propojení obce s krajinou a sousedními obcemi
včetně doprovodných prvků,
d) seznam akcí k rozvoji hospodářství obce,
e) seznam nejdůležitějších osvětových, kulturních a společenských akcí k podpoře a
realizace Rozvojového strategického dokumentu,
f) aproximální stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu financování
v jednotlivých letech realizace Rozvojového strategického dokumentu se specifikací
zdrojů, které zajistí obec, okres a které jsou požadovány z jiných zdrojů,
g) další dokumentaci, vyplývající z požadavků obce.
Rozvojový strategický dokument je dokumentován graficky, slovně, tabelárně a je zpracován
jednoduchou a pro občany srozumitelnou formou.
Rozvojový strategický dokument je schválen zastupitelstvem obce.
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1. Základní údaje
1.1. Poloha obce
Obec Hradčany se nachází na Severní Moravě v Olomouckém kraji, 12 km severovýchodně od
okresního města Přerova. Katastrální území obce se rozprostírá na ploše 533 ha a sousedí
s katastrálním územím obce Nahošovice, Dřevohostice, Šišma, Pavlovice u Přerova a Podolí.

1.2. Popis obce
V Hradčanech má v současné době trvalé bydliště 275 občanů, průměrný věk občanů je 39,8.
Obec se nečlení na menší celky, ale z historie se dochovaly místní neoficiální názvy ulic, např.
Lužánky, Ulice atd. Znak obce znázorňují dva zlaté nože, které obec mívala v minulosti na staré
pečeti, ve štítu děleném červeně a černě. Přes ně je položena stříbrná kvádrová hradní věž s
cimbuřím a otevřenou branou. [1]
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1.3. Přírodní charakteristika
Obec leží ve zvlněném terénu v nadmořské výšce 245 m. n. m., v místech, kde se od Moravské
brány postupně začínají zvedat Hostýnské vrchy. Tato oblast se nazývá Záhoří. Vesnici udává
zvláštní ráz okolní terén, náves leží v nejnižší části, kudy protéká potok Šišemka, ale poté se
terén zvedá až k okolním lesům. Nejvyšší bod nad vesnicí se nachází na Záhorském kopci ve
výšce 319 m. n. m. Vesnice obklopují ze dvou stran lesy - na severozápadě od obce se rozkládá
les Záhoří a na východě Dřevohostický les. Oba lesy jsou zapsány jako chráněné evropsky
významné lokality NATURA 2000 a současně jako předmět ochrany EVL. U jihozápadní hranice
katastrálního území se nachází skládka komunálního odpadu o rozloze téměř 10 ha.

2. Historie obce
Ves Hradčany - dle díla „Okr. hejtmanství Holešovské“ - má jméno své po Hradčanech, tj. lidech,
kteří v ohrazeném místě bydleli. Vzpomíná se již roku 1160; mívala původně svou vlastní
vrchnost, ale od r. 1558 náležela k panství Dřevohostickému. Roku 1398 a ještě roku 1523
jmenuje se tu tvrz, která stála nepochybně nad osadou v blízkém lese Záhoří, kde říká se dosud
na Zámčiskoch. Zaznamenávám ještě věrohodnosti postrádající jakous tradici, jakoby jména
„Hradčany“ dostalo se vsi naší někdy později, když snad blízcí osadníci, při potoku od vrchnosti
usazení, rybám z panských rybníků zahrazovati měli cestu, aby nemohly po potoku nahoru. Tak
mohlo býti ovšem za časů nedávných, ale odporuje tomu číselný pořad stavení. Dle tradice
vzpomenuté mohly býti nejstarší chalupy právě při potoku. A přece nejstarší čísla i ráz mají
chaloupky „v hulici od Šišmy“.[2] Podle nejrůznějších pramenů se začalo s osidlováním místa již
v polovině 12. století, také tato kronika zmiňuje rok 1160, který se pokládá za rok vzniku obce.
Původní osady se však nevyskytovaly ve stejných místech, kde leží nyní vesnice, ale přibližně půl
kilometru severně od ní. V těchto místech se začali lidé usazovat kvůli příhodným podmínkám
k zemědělství, kdy se právě v těchto místech střetává úrodná půda charakteristická pro Hanou
ležící o několik desítek kilometrů jižněji s výhodnými podmínkami pro pastevectví. Také zde byl
dostatek lesů, které právě na úrodné Hané chyběly. Tyto podmínky přiměly tehdejší lidi, aby
přešli do Záhoří, zvlněné krajiny v předhůří Hostýnských vrchů. Zvolenou oblast začali ihned
přetvářet k obrazu svému, část lesů byla vykácena a vznikl tak prostor pro osidlování okolo
potoka Šišemky, který zároveň poskytoval možnost chovu ryb a zavlažování polí.
Také další úryvek z Kroniky obecné školy naznačuje postupnou změnu rázu krajiny: „Okolí vsi
Hradčan během času podstatně se změnilo. Tak nynější louky „Rybník“ na jihozápadní straně
bývaly kdysi skutečnými rybníky. V tutéž stranu položená pole „Hék“ byla ještě před krátkým
časem lesem nevelikým, posud jsou tam zbytky jeho. Jména některých rozsáhlejších tratí jsou:
Díly, Kráčiny, Padělky vrchní, dolní a černé, Díly přední a zadní, Sedlíšťka, Vobenikovo aj.“
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Historická mapa (nahoře), pro srovnání současný stav (dole)

Také další úryvek z Kroniky obecné školy naznačuje postupnou změnu rázu krajiny: „Okolí vsi
Hradčan během času podstatně se změnilo. Tak nynější louky „Rybník“ na jihozápadní straně
bývaly kdysi skutečnými rybníky. V tutéž stranu položená pole „Hék“ byla ještě před krátkým
časem lesem nevelikým, posud jsou tam zbytky jeho. Jména některých rozsáhlejších tratí jsou:
Díly, Kráčiny, Padělky vrchní, dolní a černé, Díly přední a zadní, Sedlíšťka, Vobenikovo aj.“ [2]
Historii vesnice dokládají tři dochované kroniky obce. Kronika obce Hradčany, která zachycuje
období přibližně od začátku 19. století do jeho konce, dále Hradčanská kronika, jež popisuje jen
drobný zlomek z celkové historie obce a to mezi lety 1956 - 1963 a Pamětní kniha obecné školy
v Hradčanech. Ta je specifická tím, že na úvod jsou podrobně popsány zvyklosti, které se ve vsi
dodržovaly asi v polovině 19. století. Samotné školní dějiny jsou pak psány od roku 1892 až do
roku 1963, kdy malotřídka v Hradčanech zaniká, a děti začínají navštěvovat základní školu
v Pavlovicích u Přerova. K Pamětní knize obecné školy je dochované i fotoalbum, které na vlastní
náklady zhotovil řídící učitel Karel Vosyka mezi lety 1945 - 1948. V současné době kronika obce
není vedena.
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Fotografie z 50. let 20. století zachycující část obce s pohledem na zvonici (vlevo), pro srovnání
stejná část obce v roce 2008 (vpravo)

Fotografie z 50. let 20. století zachycující úsek vesnice od návsi směrem k Šišmě (vlevo), stejná
část obce na fotografii vpravo v roce 2008
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Historická fotografie zachycující přestavbu Obecné školy v 50. letech 20. století

Významné a státem chráněné památky v obci nenalezneme, za zmínku však stojí, že rozlehlé návsi
dominuje bezmála stoletá budova se štíhlou věží, která po mnoho let sloužila jako budova
obecního úřadu. V loňském roce se však začalo s její přestavbou na kapli. Na návsi stojí socha
P. Marie Svatohostýnské, která je v tomto kraji tradičně uctívána. Socha pochází z r. 1912. Záhorský
kraj je známý tradiční pobožností lidu, jak dokládají starodávné kříže na několika místech v obci.
Každý z těchto křížů dal na své náklady postavit některý z místních občanů či rodin. Pro zajímavost
je třeba doplnit, že jeden z těchto křížů, stojící na východním konci obce, nebyl zapsán do majetku
obce.
Obec reprezentují dva symboly - znak a prapor. Ze znaku popsaného a znázorněného výše je
odvozen list praporu. Je dělen na dva vodorovné pruhy, červený nad černým a přes ně jsou
položeny dva zlaté nože. Uprostřed je bílá hradní věž s cimbuřím a otevřenou branou. Barvy štítu a
praporu jsou odvozeny od starého záhorského praporu, který se v kraji používal.
Na konci roku 2008 začal v obci vycházet čtvrtletník Hradčanské rozhledy, který byl vyvolán
potřebou sdělit široké veřejnosti vše, co se v obci událo a co se chystá.
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Stavba kaple

Socha pany Marie Svatohostýnské na návsi

3. Přírodní podmínky
Geologická stavba území, které leží na rozhraní Českého masivu a Vnějších Západních Karpat, byla
formována varijským vrásněním koncem karbonu a alpským vrásněním v neogénu. Český masiv je
nejvíce zastoupen zvrásněnými sedimenty starších prvohor. Nánosy čtvrtohor jsou na území
zastoupeny pleistocenními sedimenty říčních teras, sprašemi, traveny a holocenními sedimenty.
Mezi nivou Moravy a východních hranic Přerovského okresu se vyvinuly větší plochy černozemních
půd (černozemě a hnědozemní spraše), typické právě pro oblast, kde leží obec Hradčany.
Z klimatického hlediska je pro danou oblast typické teplé, suché léto, mírně teplé jaro i podzim a
krátká teplá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Dlouhodobý teplotní průměr činí 8,5 °C,
přičemž nejchladnějším měsícem roku je leden s teplotním průměrem -2,4°C a nejteplejším
měsícem červenec (18°C). Absolutní teplotní maximum bylo naměřeno 37°C. Z hlediska srážek je
únor nejsušším měsícem v roce; od března srážkové úhrny rostou a maxima dosahují v červenci.
Podíl srážek v letních měsících příznivě ovlivňuje vegetaci a zemědělství. Přirozená vegetace je
značně různorodá od jilmových doubrav, přes ostřicové a lipové habřiny po rozmanité bučiny. [3]
Mezi typické rostlinstvo vyskytující se v této oblasti patří plicník lékařský, popenec břečťanolistý,
sasanka hajní, prvosenka vyšší, pryšec sladký, vraního oka čtyřlistého.
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4. Zhodnocení aktuálního stavu území
4.1. Současný stav
V současné době má nejvýznamnější podíl na vzhledu krajiny okolo Hradčan zemědělství,
jelikož jimi využívaná plocha dosahuje 79,5 % celkové výměry katastrálního území obce. Lesní
půda zabírá 45 ha, tj. 8,4 % celkové výměry a ostatní plochy 26 ha (4,8 % z celkové plochy).
Další druhy pozemku tvoří malou část celkové výměry - zahrady 13 ha (2,4 %), trvalé travní
porosty 9 ha, zastavěné plochy 8 ha, vodní plochy 6 ha a ovocné sady 3 ha. [4] V minulosti bylo
rozvržení krajiny poměrně jiné, lesy tvořily podstatně větší část katastrálního území a své
zastoupení zde našly i rybníky. Nyní se v těchto místech nachází pole, např. v oblasti Hék rostl
neveliký les a v oblasti Rybníky se skutečně nacházely rybníky. [2]
KES (koeficient ekologické stability krajiny)
KES = lesní půda + louky + pastviny + zahrady + ovocné sady + vinice + vodní plochy/
zastavěné plochy + orná půda + chmelnice Dosazujeme výměru ploch (ha).
KES = 45 + 9 + 13 + 3 + 6 / 8 + 533 + 424
KES = 76/965 = 0,0787564
Vyhodnocení KES
Krajinný typ A – TVORBA (krajina zcela přeměněná člověkem)
do 0,399 – území nestabilní, nadprůměrně využívaná území, jasné porušení přírodních struktur
0,4 – 0,899 – území málo stabilní, intenzivně využívaná kulturní krajina (zemědělská)
Krajinný typ B – ÚDRŽBA
0,9 – 2,99 - území mírně stabilní, běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v
relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků
Krajinný typ C – OCHRANA
3,0 a více - území stabilní, převaha přírodních a přírodě blízkých prvků.
 Výsledek KES obce Hradčany značí, že je krajina velice nestabilní s porušenými přírodními
strukturami a zcela přeměněná člověkem.
4.2. Ochrana přírody
Do katastrálního území obce částečně zasahují lesy zapsané do seznamu evropsky významných
lokalit a chráněné současně i soustavou Natura 2000. Celková plocha, kterou na katastrálním
území Hradčan zabírají je 45 ha. Evropsky významná lokalita je legislativně podložena v zákoně
O ochraně přírody a krajiny (114/1992), který implementuje evropskou směrnici O stanovištích
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(92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního
seznamu. Do seznamu je zapsán Dřevohostický les i les Záhoří.
Mapa ochrany přírody v měřítku 1:25 000, zelenou barvou vyznačeny lesy zapsané do
seznamu Evropsky významných lokalit i Natura 2000

Reliéf Dřevohostického lesa tvoří převážně zalesněný východní svah protáhlého hřebene ve
směru jihozápad, s nejvyšším bodem Zajíček (309 m), který je rozčleněn údolími potoků. Jde o
cenný fragment přírodě blízkých lesních porostů s fragmenty zachovalých lučních společenstev
v zemědělské krajině Přerovska.
Les Záhoří je pestrou mozaikou převládajících dubohabřin, maloplošně též bučin a na
skeletnatých svazích suchých doubrav. V údolí vodních toků jsou hojné jasanovo-olšové luhy.
V lesním porostu mezi obcemi Šišma a Kladníky se vedle dubohabřin můžeme setkat také s
fragmenty suťových lesů, acidofilních a květnatých bučin. Ve většině případů se jedná o
netypické antropogenně podmíněné porosty, vzniklé buď na místech bývalých lomů (suťové
lesy) či jako pravděpodobně nepůvodní výsadby buku. Vyskytují se zde i suché acidofilní
doubravy, nacházejí se na prudkých výslunných svazích. Tyto porosty jeví plynulé přechody k
dubohabřinám. V nivě Šišemky se zachovaly poměrně kvalitní jasanovo-olšové luhy.
Nejzávažnějším problémem, který se týká lesů, je přítomnost cca 10-40 let starých monokultur
smrku ztepilého, méně kultur borovice lesní a modřínu opadavého. [4]
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4.3. Pozitivní a negativní jevy v krajině
Mezi jevy pozitivně působící na krajinu se řadí potok tekoucí středem obce a kolem něj se
rozprostírající zeleň v podobě vybudovaných parků, lesíku nebo přirozené vegetace. Dále lesík
nacházející se v těsné blízkosti vesnice, který často poskytuje dočasný úkryt zvěře zaběhnuté
z okolních lesů a v neposlední řadě i rybník vzdálený cca 1,5 km východně od obce.
Do negativních jevů působících na krajinný ráz patří bývalé zemědělské družstvo, které má na
území obce více nevyužitých budov, např. starý kravín, vepřín i dílny. Pouze posledně
jmenované nachází v obci alespoň částečného využití. Dalším negativním jevem je skládka
komunálního odpadu nacházející se 2 km jihozápadně od obce. V jihozápadní části
katastrálního území obce se při povodních v roce 1997 sesula část kopce a vznikla tak rozsáhlá
eroze o celkové ploše 484 m2. Také v jiných částech katastrálního území došlo v důsledku
nevhodném obdělávání pozemků k menším erozím, které však byly vzhledem k jejich velikosti
znovu přeorány a začleněny do krajiny.
Skládka průmyslového odpadu z ptačí perspektivy
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Eroze na kopci Sedlišťky

5. Kulturní život v obci
V okolí Hradčan nenajdeme žádnou historickou památku nebo jiný turisticky atraktivní cíl, do
podvědomí občanů se obec zapisuje spíše různorodými akcemi, které v průběhu roku pořádá.
Organizátory akcí se pravidelně stávají Sportovní klub SK Hradčany „1996“, SDH Hradčany,
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu nebo obec Hradčany, do organizace se
aktivně zapojují i mnozí místní občané. Každoročně tak proběhne velké množství nejrůznějších
akcí, namátkou mohou být zmíněny dětský den, setkání seniorů, společenské odpoledne, slet
čarodějnic, sjezd rodáků obce, karneval pro děti i dospělé, různé turnaje jak šachové nebo ve
společenské hře Člověče nezlob se, tak i sportovní na víceúčelovém hřišti. Velkou událostí je
každoročně fotbalový turnaj na fotbalovém hřišti, jehož pověst již překročila nejen hranice obce,
ale dokonce i našeho okresu. V roce 2007 byla postavena budova občanské vybavenosti, v jejímž
přízemí se nachází hostinec a sál pro pořádání veřejných akcí i rodinných oslav. Velké oblibě mezi
občany se těší především znovuobnovená tradice v podobě papučového plesu i hasičský ples.
Sportovní vyžití v obci doplňují cyklostezky, které obcí vedou, např. okružní stezka z Lipníka nad
Bečvou, přes Helfštýn, Lhotu, Hradčany a zpět k Lipníku nebo stezka vedoucí na Sv. Hostýn.
V současné době se realizuje stavba kaple Sv. Antonína Paduánského, a to se zachováním
původní zvonice z počátku 20. století. Vzhledem k tomu, že dosud obec neměla svůj kostel, ani
kapli, nebyla příležitost ke konání hodových oslav a lidé tak jezdili hody slavit do sousední obce
Pavlovice u Přerova. V letošním roce však bude dostavena kaple, která bude roku 2010
zasvěcena Sv. Antonínu Paduánskému. Každoročně tak bude příležitost k pořádání hodových
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slavností, které připadnou na druhou neděli v červnu.
Množství společenských i sportovních akcí je pořádáno v areálu Výletiště, ve kterém bylo v roce
2008 vybudováno víceúčelové hřiště.
Obec nezapomíná ani na přírodu v okolí, každoročně na jaře ve spolupráci s Centrem pro rodinu
Ráj v Pavlovicích u Přerova a ostatními spolky proběhne akce „Aby jaro mohlo přijít“, která
spočívá v brigádě dobrovolníků - dětí i dospělých, kteří se rozejdou do okolí obce a vysbírají
odpad, který se zde během celého roku nahromadí.
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6. Spolkový život
V současné době fungují v obci tři spolky - Sportovní klub SK Hradčany „1996“, SDH Hradčany a
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu.
Nejstarší organizací je Sbor dobrovolných hasičů Hradčany, který založil v roce 1913 pan učitel
Janečka působící zde na hradčanské obecné škole. Záhy byli první členové oddílu vyzbrojeni a
mohli tak začít vykonávat preventivní i zásahovou činnost v Hradčanech i přilehlých obcí. V roce
2003 jsme si připomněli 90. výročí založení sboru. V průběhu těchto let se postupně
obměňovalo a doplňovalo vybavení hasičské zbrojnice. Velkou zásluhu na tom má dlouholetý
bývalý velitel jednotky pan Josef Minařík. Vyrostly zde také desítky nadšených příznivců
požárního sportu a do dnešních dnů se oddíl pravidelně zúčastňuje celé řady klání v širokém
okolí. V rámci výstavby objektu občanské vybavenosti obce byl místním hasičům vyčleněno
zázemí v prostorách skladu obecního úřadu, který prozatím nahrazuje bývalou hasičskou
zbrojnici, na jejímž místě stojí v současné době nově vybudovaná kaple. V současné době má
sbor 23 členů (z toho dvě ženy). Velitelem oddílu je nově od letošního roku Tomáš Otčenášek.
Starostou sboru je stále dlouholetý člen SDH pan František Brázda.
Sportovní klub SK Hradčany „1996“ vznikl v roce 1996. Jeho zakladateli byli Jaromír Václavík,
16
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Lubomír Kuča, Alois Matějíček a Vladimír Zapletal. Nejdříve byl založen oddíl ledního hokeje a v
roce 1998 vznikl oddíl malé kopané. Oddíl hokeje SK Hradčany „1996“ se stal v roce 1997
vyzyvatelem a zakladatelem Záhorské hokejové ligy. Fotbalový oddíl SK Hradčany „1996“ vznikl v
roce 1998 a přihlásil se do Přerovské ligy malé kopané, kde byl jako nováček zařazen do poslední,
6. ligy. Počáteční nadšení a nesporné kvality našich fotbalistů přinesly raketový postup touto
soutěží. Během pěti let se propracoval až do druhé ligy. V roce 2003 vzniklo „B“ družstvo, které
taktéž hraje PLMK pod názvem FC Langsam. Celkově je na soupiskách hradčanských fotbalistů 35
mužů. Každý rok pořádá SK Hradčany „1996“ velký fotbalový turnaj a ve spolupráci s ostatními
občany a Dětský den. Svépomocí se jim podařilo vybudovat solidní zázemí pro fotbalisty se
zastřešenými šatnami a sociálním zařízením.
7. Program obnovy vesnice
7. 1. Akce k zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby
 úprava územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, případně nový ÚP
 vybudování infrastruktury v lokalitě „Příčky“ a prodej stavebních pozemků v této lokalitě
 dokončení úprav vjezdů ze zámkové dlažby
7. 2. Akce k údržbě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti, oprava a údržba
 zajištění údržby veřejného prostranství a zeleně prostřednictvím zapojení místní mládeže
formou brigády
 pravidelné sečení travnatých ploch na území obce
 dosadba ovocného sadu Výhon
 péče o sakrální památky na území obce, včetně opravy poškozených částí soch
 údržba autobusové čekárny a jejího okolí (Příloha foto č. 1)
 údržba areálu Výletiště, oprava poškozených laviček
 pokračování ve stavbě kaple Sv. Antonína Paduánského (Příloha foto č. 2)
 vybudování vodovodní přípojky na fotbalovém hřišti (Příloha foto č. 3)
 vybudování plochy občanské vybavenosti pro přemístění kontejneru na separovaný odpad¨
 obnova polních cest včetně vysázení stromů kolem cest
 výstavba budovy občanské vybavenosti - hasičská zbrojnice
7. 3. Akce sportovní, kulturní, osvětové a sociální
 Slet čarodějnic, Májová veselice ve spolupráci s SDH, Setkání seniorů
 podpora zapojování dětí a mládeže do komunitního prostředí v obci
 podpora místních spolků - SK Hradčany, SDH Hradčany, Základní organizace českého
zahrádkářského svazu
 podpora dobrovolnické činnosti
 vydávání obecního zpravodaje
 podpora místní knihovny - zakupování periodik a rozšíření nabídky knih
17
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7. 4. Akce k zapojení obce do života v regionu
 účast na Setkání obcí
 spolupráce s okolními obcemi při organizaci společenských událostí pro děti a seniory
 započetí příprav na zapojení obce do soutěže Vesnice roku
Přehled jednotlivých investičních akcí v roce 2009 - 2012
Název akce
Dokončení stavby
kaple Sv. Antonína
Paduánského
Oprava poškozeného
kříže u areálu
Výletiště
Výstavba plochy
občanské vybavenosti
Výstavba budovy
občanské vybavenosti
a hasičské zbrojnice
Výstavba ČOV

Předpokládané
náklady (tis. Kč)
6 726

Vlastní zdroje
(tis. Kč)
6 726

Požadovaná
dotace (tis. Kč)

Poskytovatel
dotace

85

35

50

Olomoucký kraj

600

250

350

Olomoucký kraj

5 000

31 000

31 000
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Příloha
Foto č. 1 Autobusová zastávka

Foto č. 2 Zazimovaná stavba kaple Sv. Antonína Paduánského
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Foto č. 3 Fotbalové hřiště
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