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Informační zpravodaj 

MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

V červenci 2016 vzniklo v rámci mikroregionu administrativní zázemí pro další rozvoj meziobecní 

spolupráce s názvem Centrum společných služeb, a to v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR. Cílem je 

především zkvalitnit a zefektivnit výkon veřejné správy a veřejných služeb, zlepšit informovanost 

občanů o poskytovaných veřejných službách a sdílet zkušenosti a dobrou praxi v rámci mikroregionu. 

Obracet se zde mohou také občané, pro které je zajišťováno zejména poradenství v oblasti veřejných 

služeb poskytovaných na území mikroregionu, dotací, informování o akcích a realizovaných 

projektech. Podávat zde mohou své podněty k dalšímu rozvoji tohoto území. Od července 2017 

centrum poskytuje obcím pomoc také v oblasti veřejných zakázek. 

Centrum společných služeb pro vás ve spolupráci s obcemi a dalšími organizacemi připravilo řadu akcí, 

které vám v tomto čísle zpravodaje představíme. 

WESTERNOVÉ ODPOLEDNE V LOUČCE 

Druhý prázdninový týden v obci Loučka patřil dosud netradiční akci pro nadaci Šance Olomouc. 

V sobotu 15. července se zde pod záštitou obce konalo Westernové odpoledne a celý výtěžek z této 

akce byl věnován nadaci, která pomáhá dětem s hematoonkologickým onemocněním. 

Celé odpoledne, které provázela country skupina Nová Míle z Halenkova, se neslo v duchu Divokého 

západu. Návštěvníci zde obdivovali řadu westernových dovedností, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovek 

a děti se mohly projet na koních. Westernového odpoledne se zúčastnila také paní Zdenka 

Wasserbauerová, která se více než 20 let věnuje osvětě spojené s leukémií. Akce se setkala s obrovským 

ohlasem a našlo se zde dokonce 25 nových dárců kostní dřeně. Už nyní je tak plánován její druhý ročník 

pro rok 2018. 

NOVÝ MOBILIÁŘ A REKONSTRUKCE KŘÍŽE V CENTRU OZNICE 

V turisticky oblíbené obci Oznice, která je vyhledávaná zejména houbaři a cyklisty, v současné době 

chybí místo pro oddych a relaxaci a provizorní úkryt před nepřízní počasí. To by se mělo brzy změnit, 

protože obec získala finanční příspěvek na pořízení nového mobiliáře. 

Toto místo vznikne na volně přístupném prostranství přímo v centru obce v blízkosti obecní restaurace. 

Bude zde vybudováno funkční a vzhledově příjemné místo vybavené altánem s lavičkami a stoly, ale i 

stojany na kola. 

Tímto však obec Oznice s úpravou svého centra nekončí. Úspěšně získala dotaci také na odbornou opravu 

111 let starého kamenného kříže umístěného v blízkosti hlavní silnice procházející obcí. Rekonstrukcí 

dojde k zachování životnosti této drobné sakrální stavby kulturně-historického významu dokládající život 

našich předků v obci Oznice a jejím okolí pro budoucí generace. 

Autor: Bambuch 



 
 
 

 

 

 

 

  

V BRANKÁCH, ZAŠOVÉ A V KELČI BUDE REVITALIZOVÁNA ZELEŇ 

Obce Branky, Zašová a Kelč budou zase o něco krásnější, a to díky dotacím na obnovu sídelní zeleně, 

které získaly za spolupráce s centrem společných služeb. Hlavní část realizace všech těchto akcí je 

naplánována do konce roku 2018. 

V Brankách dojde k úpravě zeleně hned ve dvou lokalitách, a to u hřbitova a v okolí místního kostela. 

Budou zde ošetřeny stávající dřeviny, vysazeny nové stromy a keře a bude založen také živý plot a květnatý 

trávník. Nebude chybět ani výsadba vhodných trvalek a cibulovin. V prostoru vstupu na hřbitov pak budou 

umístěny odpočinkové lavičky. 

Zašovou zase oživí zeleň v parčíku u památníku padlých v místní 

části Veselá. V rámci plánované revitalizace dojde k výměně 

nevratně poškozených mladých lip, výsadbě nových keřů, živého 

plotu a založení květnatého trávníku. Lokalita bude také 

doplněna o dvě nové odpočinkové lavičky a oživena suchými 

zídkami ze skládaného kamene. 

Občané města Kelč se pak mohou těšit na revitalizaci zeleně obou zdejších sídlišť – Sídliště Pod Kateřinkou 

a Sídliště Za školou, které se nacházejí přímo v centru města. Také zde dojde po ošetření stávající zeleně a 

odstranění nevhodných dřevin k výsadbě nových stromů, keřů a instalaci odpočinkových laviček. V lokalitě 

budou vybudovány také menší skládané kamenné zídky. Kromě zeleně v centru budou zrevitalizovány také 

polní cesty na Strážné, které budou upraveny a osázeny alejí. Vznikne ideální místo pro procházky místních 

i přespolních, které vede až do blízkosti památníku kelečského pokladu nalezeného v roce 1938. 

 

Autoři: Dobešová a Bambuch 

Fotky z realizace výše uvedených akcí vám zprostředkujeme v dalších číslech 

Informačního zpravodaje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 

CYKLOTRASY MIKROREGIONU DOSTANOU NOVOU TVÁŘ 

Mikroregion získal dotaci na realizaci projektu se slovenským partnerským městem Partizánske. 

Společně tak zpřístupní československé kulturní a přírodní bohatství cyklistům i turistům. 

Lákadlem pro návštěvníky bude nová infrastruktura pro cykloturisty, ale i pro pěší, na celém území 

mikroregionu. Během následujících téměř dvou let budou vytvořeny úplně nové informační tabule 

s aktualizovanými údaji a zajímavostmi. Obnovena budou také všechna krytá a nekrytá odpočívadla. 

Kromě toho vznikne unikátní československá brožura a webové 

stránky mapující známá i méně známá či zapomenutá kulturně 

a přírodně zajímavá místa nacházející se v blízkosti husté sítě 

cyklotras. Na slovenské straně dojde k obnově stezek a jejich 

značení, ale také k instalaci miniatury Bratislavského hradu. 

Autor: Bambuch 

současný stav parku u památníku 

současný stav informačních tabulí 



 
 
 

 

 

 

 

KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 

 

 ZÁŽÍ 
2. 9. 2017 od 12:00 hod. 

Dožínky a rozloučení s létem 

Místo konání: svěcení věnce před obecním úřadem v 

Poličné s průvodem na fotbalové hřiště 
 

2. 9. 2017 od 12:00 hod. 

Pumptrack race Police 

Místo konání: Police 
 

2. 9. 2017 

Zašovské slavnosti 

Místo konání: prostranství před Kulturním domem 

Zašová 
 

2. 9. 2017 

Den otevřeného kláštera při příležitosti Dne 

Evropského kulturního dědictví 

Místo konání: Klášter v Zašové 
 

3. 9. 2017 od 10:00 hod. 

Setkání u pamětního kamene Františka Josefa I. 

Místo konání: Branky 

 
 

 

 
17. 9. 2017 

Loučení s létem 

Místo konání: Relaxační centrum Zašová 

 

18. 9. 2017 od 18:00 hod. 

Talk Show Zbigniewa Czendlika 

Místo konání: Kulturní dům Zašová 

 

22. 9. 2017 od 18:00 hod. 

Divadlo - Rychlé šípy 

Místo konání: Kulturní dům Zašová 

 

26. 9. 2017 od 15:00 hod. 

Dýňobraní - výstava dýní a ochutnávka výrobků 

Místo konání: Kulturní dům Kelč 
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Další číslo zpravodaje vyjde v dubnu 2018. 

Více informací naleze na www.meziricsko.cz. 

ŘÍJEN 
4. 10. 2017 od 19:00 hod. 

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Bude to 

jinak! 

Místo konání: Kulturní dům Zašová 

 
 

14. 10. 2017 od 17:00 hod. 

Oslava 15. výročí založení Denního stacionáře Anděl 

Místo konání: Kulturní dům Kelč 

 
 

14. 10. 2017 

Drakiáda v Poličné 

Místo konání: Letiště v Poličné 

 

 

LISTOPAD 
26. – 27. 11. 2017 

Vánoční výstava 

Místo konání: Kulturní dům Kelč 
 

11. 11. 2017 

Svatomartinské veselí ve Veselé 

Místo konání: Veselá, místní část obce Zašová 

 

PROSINEC 

1. 12. 2017 

Rozsvěcení vánočního stromu v Zašové 

Místo konání: Kulturní dům Zašová 
 

2. 12. 2017 

Rozsvěcení vánočního stromu v Kelči 

Místo konání: Náměstí města Kelč 
 

2. 12. 2017 od 16:30 hod. 

Rozsvěcení vánočního stromku a Mikuláš v hasičárně 

Místo konání: Hasičská zbrojnice Poličná 

 
 

3. 12. 2017 

Mikulášská pohádka 

Místo konání: Kulturní dům Kelč 
 

24. 12. 2017 od 12:00 hod. 

Živý betlém 

Místo konání: Náměstí města Kelč 
 

LEDEN 
1. 1. 2018 od 16:00 hod. 

Přivítání Nového roku 

Místo konání: Sál u Slunce Poličná 

 

 

 


