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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou publikaci o obcích se společným
cílem, naplnění strategického plánu Leader. Bude
Vám zároveň průvodcem obcemi těsného sousedství, které se snaží spolupracovat, vytvářet
nové kvalitní podmínky pro neziskové organizace, podnikatele a zemědělce. Současně se můžete podívat, co se v jednotlivých obcích podařilo
zrealizovat. Případně najít inspiraci co bychom
mohli jinde společně zlepšit. Nám všem jde především o to, aby se nám žilo pohodlněji a lépe
v místech, kde máme trvalé bydliště.
Současně chci poděkovat všem, kteří se podíleli
svými příspěvky na vzniku této publikace.
Antonín Frgal
předseda správní rady Prostějov venkov o. p. s.

Haná ...
... tento bohatý a úrodný kraj leží v samém srdci střední
Moravy. Jeho název je odvozen od říčky Hané a rozkládá
se mezi Vyškovem, Prostějovem, Litovlí, Šternberkem,
Lipníkem, Holešovem, Napajedly a Zdounkami. Rovinatá
Haná, její půda, úrodná černozem, odjakživa vytvářela
vynikající podmínky pro venkovský život. Zemědělský ráz
krajiny i života se odrážel také v architektuře a urbanismu
hanáckých vesnic stejně jako v lidových tradicích, které jsou
dodnes živé. Haná může všem svým návštěvníkům nabídnout
množství kulturních a přírodních památek či lidových
tradic a obyčejů. Hanácký kroj vyniká krásou, bohatstvím
a dokonalým technickým provedením výšivek. Také typické
hanácké nářečí je v našich vesnicích stále slyšet. O tom, že
i lidé na Hané si zpívají při práci a zábavě Vás přesvědčí
národopisný soubor písní a tanců Klas Kralice na Hané
či Krumsíňanka z Krumsína. Věříme, že Vás následující
stránky svou „ochutnávkou“ Hané inspirují k návštěvě
našeho regionu. Poznáte, že Hanáci ač jsou považováni za
lid klidné až pohodlné povahy mají čím překvapit.
…Nádherný kraj Hané zasluhuje veškeré té lásky Hanákovy
jako švarná děvčice přítulnosti svižného šohaje. Nechť jiný
po horách a skalách si lozí, však neví, jak je Hanákovi, když
za pěkného svátečního odpoledne v létě vyjde si na pole
obhlédnout úrodu. Na rozlehlých lánech černé, vonící prsti

vlní se nepřehledné moře ječmene, rži a žita. Lehounký větřík
dýchá na pole od dědiny k dědině se táhnoucí, a pod jeho
chladivým dechem sklání obilí své klasy, jako by se širá pláň
vodní kolébala pod nárazy přídí lodních. Mohutné proudy
paprsků slunečních bijí ve tvář úrodnou matku zemi. Pole
máku, střídající se s lány řepy, kvetou bíle, rudě a růžově
– zrak jest až oslněn živými barvami jejich květů. Lípy
nasázené po návsi a kolem bílých silnic rozlévají opojnou
vůni po zaprášených cestách a do žudrů a okének doškových
stavení, dřímajících poníže bílého kostela. Tisíce včel
obletují košaté koruny stromů a naplňují vzduch jemnou,
bzučivou hudbou, která se mísí do hlaholu zvonů. Všechny
řeky a potoky, jakmile vplynou do území hanáckého,
počínají klidně, pomaloučku se plížit. A nejen vody, vše jest
na Hané pomalejší a klidnější, vítr fouká mírněji, mráz méně
pálí, bouře tak nezuří jako jinde. Proč by měl Hanák chvátati,
když vše kolem něho jest tak váhavé, klidné?
Otakar Bystřina, 1890

Alojzov

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Pavel Noha
238
464
51,3

OÚ Alojzov, Alojzov 43, 798 04 Určice,
+420 582 357 247, alojzov@volny.cz, www.alojzov.cz
Obec Alojzov vznikla poměrně nedávno - v roce
l783, kdy plumlovský úřad knížeti Lichtenšteinovi
povolil na „Robově louce“ zřídit osadu. Plumlovský
úřad navrhnul, aby se jmenovala Aloisov podle panujícího knížete.
V současné době žije v obci 238 obyvatel. Obec má
schválen vlastní znak a prapor, prodává své pohlednice a čtvrtletně vydává i místní informační zpravodaj. V obci pracuje kulturně-sociální komise, která se věnuje pořádání různých společenských akcí a
navštěvuje místní jubilanty.
V obci je vybudován vodovod, plynovod a v původní části obce je starší „jednotná“ kanalizace. Pro
příští rok připravujeme projekt na rozšíření kanalizace do nově zastavěných částí obce. Obec podporuje výstavbu nových rodinných domů v katastru obce
mimo jiné tím, že pro stavební lokalitu Z1 a Z4 je
zpracována studie obytného prostoru.
Památky a pamětihodnosti se v obci nenacházejí.

Rekreace a sport, vybavení obce
Na katastru obce se nacházejí 2 lokality chatových
oblastí s celkovým počtem 84 rekreačních objektů.
Dále v obci naleznete požární zbrojnici, hřiště se
sociálním zařízením, prodejnu smíšeného zboží a
v sídle obecního úřadu i obecní knihovnu. Obec je
turistickou trasou spojena s Plumlovskou přehradou nacházející se v obci Mostkovice.
Hanácké tradice
Březen - Duben: Velikonoční hrkání
Květen: Den matek
Červen: Den dětí
Červenec: Královský pohár (fotbalový turnaj)
Srpen: Rozloučení s prázdninami
Září: Vítání nových občánků
Prosinec: Mikulášská nadílka
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
- Rybník v horní části obce, který současně plní
funkci požární nádrže.
- Spálený kopec: je malá vyvýšenina s nadmořskou výškou 432 m, která se nachází u Alojzova. Je součástí prostějovské pánve a zároveň je
jejím nejvyšším vrcholem. V okolí se rozprostírají lesy, jež se nabízejí k rekreaci a odpočinku. Kolem Spáleného kopce vede zelená
turistická
značka
spojující
Otaslavice
a Plumlov.
Obecní spolky:
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů působící
od roku l908
- Spolek alojzovských seniorek

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Jiří Zips
1035
646
160

Bedihošť

OÚ Bedihošť, Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť,
+420 582 368 528, obecbedihost@volny.cz, www.bedihost.eu
Obec Bedihošť leží uprostřed hanácké roviny na železniční trati z Olomouce do Nezamyslic, 4 km jihovýchodně od okresního města Prostějova. Sousedí s katastry obcí Prostějov, Žešov, Výšovice, Čehovice a Kralice na Hané. Bedihošť byl pravděpodobně od svého založení poddanskou vsí Hradiska
u Olomouce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275, objevuje se v protokolu o rozhodnutí sporu mezi Budišem opatem kláštera Hradisko
a olomouckými měšťany. Existuje ještě podvržená
listina, údajně z roku 1249, ve které je rovněž název obce zmíněn. Listina byla zhotovena v klášteře Hradisko někdy v letech 1267-1275 a iniciátorem
podvrhu byl opat Budiš, který si takto počínal často. Ke vzniku názvu obce se váže pověst. Na místě dnešního Bedihoště prý původně stála hospoda a
kovárna. Jednoho dne přijel k hospodě jakýsi urozený pán a chtěl zde přenocovat. Hostinský návštěvníka přivítal slovy :“Budiž host“. Pán se ubytoval,
ale s noclehem nebyl příliš spokojen, neboť jej časně ráno vzbudil svým pronikavým křikem páv, kterého hostinský choval. A tak když pán odjížděl, vytýkal hostinskému že, „jeho páv budí hosty“. S touto pověstí pravděpodobně souvisí zobrazení páva na
obecní pečeti. Nezodpovězenou otázkou zůstává, co
bylo dříve, zda pověst či pečeť. Za zmínku stojí, že
název obce není rodu ženského „ta Bedihošť“, ale
rodu mužského tedy „ten Bedihošť“. Součásti Bedihoště je osada Václavovice, která byla založena
v roce 1785 na pozemcích zrušeného bedihošťského dvora. Jméno dostaly podle hradišťského opata
Václavíka a měly i svou pečeť z roku 1788 s vyobrazením radlice. Novodobé dějiny obce jsou spjaty s
existencí cukrovaru. V roce 1850 zde začal cukrovar
stavět olomoucký podnikatel Pavel Primavesi. Stavba trvala 2 roky. V polovině října 1988 bylo zpracování cukru ukončeno a zaměstnanci propuštěni. Po
téměř 140 letech ztratil Bedihošť podnik, který řadu
let výrazně ovlivňoval život jejich občanů.

Obecní spolky:
- Myslivecké sdružení, Český svaz zahrádkářů
- TJ Sokol Bedihošť
- SDH Bedihošť

Biskupice

starostka:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Dana Stodolová
289
415
69,6

OÚ Biskupice, Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané,
+420 582 368 024, ou.biskupice@volny.cz, www.obecbiskupice.cz
Obec Biskupice leží uprostřed hanácké nížiny v nadmořské výšce 205 m, 11 km východně od Prostějova. Sousedí s katastry obcí Vítonice, Hrubčice, Klopotovice, Hrdibořice, Věrovany a Dub nad Moravou. Okolím Biskupic prochází cyklostezka z Prostějova do Přerova. Po východním okraji katastru teče říčka Blata. Jak samo jméno ukazuje, byla
tato obec založena na půdě biskupské. Stalo se tak
pravděpodobně po zřízení olomouckého biskupství v roce 1063. Poprvé se tato dědina připomíná
mezi biskupskými statky v tak zvané Zdíkově listině z roku 1141. V roce 1524 vyměnil biskup Stanislav s Janem z Pernštejna Biskupice za Netčice a ten
je připojil k tovačovskému panství. Osídlení celého
území obce sahá hluboko do minulosti což dokládají četné archeologické nálezy: v trati na Dvorských
osídlení neolitické, laténské z mladší doby železné, nálezy z doby římské, nálezy z doby laténské a
římské též v trati Ostrov, v trati Záhumenky slovanské pohřebiště. Před 100 lety patřila k nejbohatším a
nejvýstavnějším obcím na Prostějovsku. Konaly se
zde proslulé výstavy dobytka. Obec byla elektrifikována již od roku 1910.
Památky a pamětihodnosti
Památkově chráněná kaple sv. Markéty pochází
z roku 1767 a dal ji postavit vyškovský občan Matouš Kolda. Byla rozšířena r. 1782 a r. 1902 přistavěna sakristie.
Rekreace a sport, vybavení obce
V obci je v provozu mateřská škola, je zde veřejná
knihovna a velmi příjemný sportovní areál (kabiny,
hřiště na kopanou, volejbal, víceúčelové hřiště, které se v zimě změní na přírodní kluziště). U hřiště
v parku je přírodní parket, kde se konají v létě společenské zábavy (13.7. - hody).

Hanácké tradice
V lednu se koná myslivecký ples, v únoru dětský
karneval. Udržuje se zvyk chození na mrskut o Velikonocích, tradice květné neděle, kdy dívky chodí
na koledu s májkou. V červnu bývá na hřišti a v parku dětský den. Tradiční hody se drží na sv. Markétu
(13.7.). Příbuzní a přátelé se navštěvují v rodinách.
Předhodová taneční zábava je v sobotu večer v parku, hodová v neděli odpoledne. Po oba dny jsou
v parku kolotoče a zábavné atrakce. Během roku
jsou pořádány i další akce, jako turnaj ve stolním
tenise, pohár obce Biskupice v požárním sportu,
memoriál Oldy Krátkého v kopané, turnaj starých
pánů, turnaje v nohejbalu. Koncem srpna loučení
s prázdninami. Přes zimu se v sále cvičí aerobik. Začátkem prosince se koná mikulášská besídka s nadílkou a rozsvěcování vánočního stromu. O Vánocích
se koná adventní koncert. Na Silvestra zazáří ohňostroj spojený s přípitkem do nového roku.
Obecní spolky:
V obci působí
- sbor dobrovolných hasičů
(založen 1924, v současnosti 43 členů),
- Tělovýchovná jednota Biskupice - oddíl kopané
(v současnosti 50 členů),
- Klub seniorů
- Někteří občané jsou členy mysliveckého sdružení
(členy mimo obec).

starostka:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

PhDr. Marta Turečková
681
801
85

Bystročice

OÚ Bystročice, Bystročice 6, 783 41 Bystročice,
+420 585 941 263, bystrooce@volny.cz, www.obecbystrocice.cz
První zmínka o Bystročicích je z roku 1141, o místní části Žerůvkách, z roku 1078, kdy byly obě obce
zmiňovány jako majetek olomouckého Klášterního
Hradiska. V současné době se obec, která má výhodnou polohu vzhledem ke krajskému městu Olomouci, rychle rozvíjí v souvislosti s intenzivní výstavbou rodinných domů. V obci je 1. stupeň základní školy a mateřská škola, pro kulturní a sportovní vyžití nově rekonstruovaná sokolovna a sportovní areál, základní služby (obchod, pošta, kadeřnictví, moštárna, knihovna, klubovna pro seniory a
myslivecké sdružení, opravna obuvi). Dobře zavedená je provozovna, kde se vyrábí věhlasné „Kubíčkovo bystročické zelí“.
V minulých letech byly opraveny církevní a místní kulturní památky (kostel v Bystročicích, Kaple
v Žerůvkách, kříže, sochy a boží muka), byl vybudován rybník, opravena komunikace spojující Bystročice se Žerůvkami, která nyní slouží jako cesta
pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, obec je plynofikována, plošně je zaveden vodovod a odkanalizování. Každý rok je vysazována nová zeleň. Obec spolu s dalšími organizacemi pořádá plesy, zábavy, dětský den, sportovní akce apod. Obec má svůj znak
a prapor.
Památky a pamětihodnosti
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kaple Nejsvětější Trojice,
kulturní památky místního významu
kříže, Boží muka, sochy
Rekreace a sport, vybavení obce
Sportovní areál (víceúčelové hřiště, dětské hřiště,
minigolf, tenisový kurt, sauna)
Sokolovna s posilovnou.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Národní přírodní památka Na skále se nachází asi
1 km jihovýchodně od obce Hněvotín u Olomouce,

v katastrálním území Hněvotín a Žerůvky. Byla
vyhlášena v roce 1977, její rozloha je 4,56 ha.
Nejvýznamnějším z 260 zjištěných druhů vyšších
rostlin je mateřídouška vejčitá kraňská, která zde
má jedinou lokalitu výskytu v ČR.

Čehovice

starosta: 		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Milan Smékal
530
711
74,5

OÚ Čehovice, Čehovice 24, 798 21 Bedihošť,
+420 582 368 513, cehovice@cehovice.cz, www.cehovice.cz
Obec Čehovice leží 8 km od Prostějova, v nadmořské výšce 221m. První zmínka se o vesnici objevuje již v roce 1299 ve spojitosti se jmény bratří Ludíka, Konráda a Herborda z Čehovic. Ve 14. a
15. st. se objevují v listinách různé názvy pro tuto
obec - Czichowicz, Czyhowicz, Čihovice. Pouze tři
obce prostějovského okresu mohou v současnosti doložit, že vlastní originály privilegií udělujících
znak nebo pečeť. Tyto historické dokumenty jsou
dnes velkou vzácností a dokonce ne každé město
se jimi může pochlubit. Čehovice tuto výsadu mají.
Čehovice svůj znak po staletí uchovávaly a oficiálně používaly. Brzy po začátku třicetileté války byly
Čehovice vypáleny a zničeny vojsky Bethlena Gábora (1621-1623) a znovu od základu vystavěny, ale
o 1,5 km níže, blíž k řece Vřesůvce. Na původním
místě, kde vesnice stála, je dosud na památku kaplička sv. Prokopa.
V blízkosti obce se nachází biokoridor o rozloze
22 ha a mokřad o rozloze 2 ha. V blízkosti biokoridoru se nachází rybník o rozloze 5 ha. Na rybníku se každý rok pořádají tradiční rybářské závody,
vždy začátkem května a tradičně v říjnu hon na kačeny. Dále na rybníku byly pořádány závody dračích lodí a zimní plavci zde uspořádali Mistrovství
české republiky a Český pohár v zimním plavání.
V obci pracují zájmové složky : rybáři, sokoli, hasiči, myslivci, zahrádkáři. Pravidelně jsou pořádány tyto akce : pálení čarodějnic, stanový tábor pro
děti, hodová zábava, turnaj v malé kopané o pohár
starosty obce, rozloučení s prázdninami, myslivecké hony na drobnou zvěř, degustace slivovice, Mikulášská diskotéka, pečení perníčků dětí. V MŠ pořádání besídek na den matek a vánoce.
Památky a pamětihodnosti
Socha sv. Floriána, kříž k Výšovicím, kříž na cestě k Čelčcím, kříž před kostelem, kostel sv. Pro-

kopa, kaple sv. Prokopa za vesnicí, socha P. Marie
Lourdské, kříž na hřbitově, pomník padlým hrdinům
z 1. světové války, pomník k uctění památky hrdinů
z 2 světové války.
Rekreace a sport, vybavení obce
Sportovní areál, dětské hřiště
Hanácké tradice
Hodová zábava na sv. Prokopa
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Kaple sv. Prokopa asi 1,5 km za vesnicí směrem na
Výšovice – památka kde stály Čehovice asi do roku
1630. Biokoridor o rozloze 22 ha, rybník o rozloze 5 ha.
Obecní spolky:
- rybáři,
- myslivci,
- zahrádkáři,
- sokoli,
- hasiči.
Osobnost obce:
- Rudolf Chlup – hudební skladatel a osvětový
pracovník.
- František Ladislav Nesvadbík – historik a
pedagog.
- František Květoslav Lejsek – hudební skladatel,
pedagog.
- František Havránek – zahradní architekt.
- Karel Husárek – divizní generál – projektoval
opevnění proti Němcům před druhou světovou
válkou.

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

František Mádr
547
492
111,2

Čelčice

OÚ Čelčice, Čelčice 86, 798 23 Klenovice na Hané,
+420 582 384 153, oucelcice@cbox.cz, www.celcice.cz
Do obce se dostaneme z Prostějova vzdáleného
10 km dobrým autobusovým nebo vlakovým spojením a také po cyklostezce. V poslední době byla
dokončena výstavba chodníku s dotací z Programu rozvoje venkova - Leader Ministerstva zemědělství, dále výstavba nového hřiště pro děti
z mateřské školy s vybavením herními prvky z dotace z programu Podpory obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj a dále také výměna oken
a venkovních dveří na kulturním domě plastovými
z dotací z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. V obci je Mateřská škola s počtem 25 dětí.
V budově obecního úřadu je obecní knihovna, kde je
2969 svazků. Dále je zde bezdrátový veřejný internet a dva počítače.
Památky a pamětihodnosti
Kaplička sv. Floriána na návsi z konce 17. století,
kříž u cyklostezky, polní kaple sv. Jana Nepomuckého s křížem nad nádražím z r. 1730, sochy sv. Cyrila
a sv. Metoděje před budovou obecního úřadu
Rekreace a sport, vybavení obce
Hřiště malé kopané, kulturní dům.
Hanácké tradice
Ples obecní, ples Českého mysliveckého svazu Prostějov, ples zahrádkářů Čelčice, červencová noc
v areálu Hliník pořádána SDH Čelčice, dále v prostorách hřiště pořádají soutěže v požárním sportu.
Po ukončení plesové sezony se uskutečňují v Kulturním domě dětské šibřinky. Posezení se seniory na
konci roku, mikulášská besídka po děti. Zahrádkáři
pravidelně na podzim v Kulturním domě připravují výstavu ovoce, květin a zeleniny. Na sv. Floriána,
kterému je zasvěcena kaplička na návsi, jsou v květnu v Čelčicích hody, kdy přijíždí lunapark s atrakcemi. Konají se sportovní soutěže v malé kopané.
Večer hodová zábava.

Obecní spolky:
- Sbor dobrovolných hasičů Čelčice
- Český zahrádkářský svaz Čelčice
- Myslivecká společnost Čelčice-Skalka
- Dva šipkařské oddíly
- Oddíl malé kopané

Dětkovice

starosta: 		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Josef Hýbl
525
535
98

OÚ Dětkovice, Dětkovice 73, 798 04 Určice,
+420 582 357 108, ou.detkovice@quick.cz, www.detkovice.webnode.cz
Obec leží 8 km jihozápadně od Prostějova. První
zmínka o obci je z r. 1355 o tvrzi, která se nacházela v místech dnešních domů č.p. 19, 20, 21 a 22.
Obec vlastnili páni z Kravař z Perštýna a ti ji darova-

li r. 1542 městu Prostějovu. V r. 1848 se občané Dětkovic dohodli s Prostějovem o zrušení roboty, ale
byli občanům jen vyměřeny povinnosti vůči městu
Prostějova. Katastr se rozprostírá na 535 hektarech
v nadmořské výšce od 227 až do 347 metrů nad mořem. V obci je očíslováno na 211 rodinných domků. Občané dojíždějí za prací do Prostějova, kde
je největší spádovost a dále do okolních obcí nebo
podnikají jako fyzické osoby. Největším spolkem
v obci jsou místní hasiči, kteří udržují jak kulturní tak
i sportovní život. Další organizací jsou zahrádkáři.
V obci je zaveden plyn, veřejný vodovod a jednotná
kanalizace. Rozvoj obce je plánován i v tomto volební období - výstavba obecních bytů, prodej parcel na rodinné domky aj.
Památky a pamětihodnosti
Kaple sv. Anny postavená 1835 vysvěcená 1839
Kaplička v poli postavená 1711 – 1714
Rekreace a sport, vybavení obce
Sportovní areál za obecním domem, v roce 2010
proběhla rekonstrukce obecního domu. Děti dojíždějí do Určic jak do školky tak i do základní školy.
Pošta a obvodní lékař jsou také v Určicích.
Hanácké tradice
Ples SDH, OÚ. Ostatkový průvod s právem, který pořádají SDH, ČZS pořádají dožínky a výstavu
ovoce.
Zajímavost:
V katastrálním území obce bylo objeveno pohřebiště Slovanů z mladší doby – odkryto 130 hrobů, nalezeny polodrahokamy, křišťály, mince Štěpána I. z
let 997 – 1038, knížete Oty Sličného 1061 – 1087,
denár Samuela Aby 1041 – 1044, v archeologickém
průzkumu se bude i nadále pokračovat.
Obecní spolky:
- SDH Dětkovice
- ČZS Dětkovice

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Milan Mlateček
816
837
96

Hrubčice

OÚ Hrubčice, Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť,
+420 582 368 517, obec.hrubcice@volny.cz, www.hrubcice.cz
Obec Hrubčice s osadou Otonovice se rozkládá na
katastrálním území o celkové výměře 837 ha v oblasti úrodné Hané, v nadmořské výšce 210 m. V současné době zde žije 801 obyvatel. První známá písemná zmínka o Hrubčicích je datována rokem
1368, Otonovice byly založeny v roce 1787 podle
takzvané Raabovy soustavy na pozemcích rozparcelovaného hrubčického kapitulního dvora. Původ názvu obce je z: „ves lidí Hrubkových“.
Památky a pamětihodnosti
Hrubčický zámek s parkem - postaven v 16. století, v roce 1700 kompletně přestavěn do barokního stylu. Kolem zámku byla zbudována zámecká zahrada. Později byla tato zahrada přebudována
na park s cizokrajnými rostlinami. Do dnešní doby
se jich však dochovalo jen velmi málo. Poslední
přestavba zámku proběhla v roce 1954, kdy došlo
k úpravě prvního patra na byty.
Zvonice na návsi z roku 1769.
Kostel sv. Urbana - postaven patrně v 16. století.
Později rovněž přebudován do baroka. Kolem něj je
hřbitov.
Socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z roku
1736.
Kaple Cyrila a Metoděje v Otonovicích z roku 1887.
Rekreace a sport, vybavení obce
V Hrubčicích i Otonovicích je pro děti vybudované
dětské hřiště s průlezkami a houpačkami. Základní
škola Hrubčice slouží k výuce dětí 1. až 5. třídy, mateřská škola má dva stupně dle věku dětí. Fotbalové
hřiště v Hrubčicích.
Tradiční akce
Josefská zábava, pálení čarodějnic, hody, stanování na konci prázdnin, drakiáda, vykrajování dýní a
slavnostní rozsvícení vánočního stromu s výstavkou
ve zvonici.

Obecní spolky:
- SDH Hrubčice
- SDH Otonovice
- Český svaz chovatelů
- Český svaz zahrádkářů
- TJ FC Hrubčice

Klenovice na Hané

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

S. Cetkovský
838
802
104,5

OÚ Klenovice na Hané, Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané,
+420 582 384 164, obec@klenovicenahane.cz, www.klenovicenahane.cz
Obec Klenovice na Hané leží v úrodné hanácké rovině, jihovýchodně od Prostějova, na protáhlém severovýchodním svahu návrší „Větřák“ s nadmořskou výškou 253 m.
Zakladatelem Klenovic byl pravděpodobně otec
nebo děd Klena, jmenovaný v listině z roku 1107.
Od počátku 14. stol. jsou písemné zprávy hojnější, v písemnosti z roku 1306 se uvádí název obce
Klinovicz. Dochovala se pečeť městečka Klenovicz
z roku 1652. Obec má vlastní znak i prapor.
Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje postavený na počátku 14. stol., za II. sv. války těžce poškozen, v roce 1948 zcela vyhořel. V roce 1996 byla obnovena fasáda.
V obci žije 838 obyvatel.
Zapsané kulturní památky:
kostel sv. Bartoloměje, budova farního úřadu, sochy
sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého na návsi, pískovcový kříž z r. 1804 na „Větřáku“
Památky místního významu:
památník padlých v I. světové válce, památník padlých ve II. světové válce, socha Panny Marie s Jezulátkem, kamenný kříž, sousoší piety.
Rekreace a sport, vybavení obce
Obcí vede cyklistická stezka spojující okolí města
Prostějova s možností pokračování trasy na Pivín
a Němčice nad Hanou a opačným směrem na Ivaň,
Tovačov a Přerov.
Obec zřizuje základní i mateřskou školu, zásahovou jednotku SDH JPO III. Ve zdravotním středisku mají své ordinace praktický, dětský i zubní lékař.
Pro pořádání kulturních akcí je k dispozici kulturní
dům s venkovním tanečním parketem. Místním obyvatelům slouží dvě prodejny smíšeného zboží, dva
hostince, pošta a kadeřnictví.

V obci dále naleznete hasičskou zbrojnici, sportovní
areál s travnatým fotbalovým hřištěm, hřiště s umělým povrchem a tenisový kurt. Je zde také nově otevřené sportovní centrum se třemi sportovními sály,
klubové zařízení s venkovním posezením a dětské
hřiště. V budově sídla obecního úřadu se nachází obřadní síň, obecní knihovna a veřejný internet.
Společenské akce
leden - březen: plesová sezóna (myslivecký, farní,
obecní, hasičský a školní ples, dětské šibřinky)
březen - duben: velikonoční výstava
duben - říjen: fotbalová sezóna - jarní a podzimní
část
červen: dětský den
srpen: hody
září: drakiáda
listopad: haloween - zdobení dýní, setkání seniorů
prosinec: rozsvícení vánočního stromu, mikulášská
besídka, adventní koncert, vánoční výstava
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Návrší „Větřák“ je předělem mezi východními výběžky Drahanské vrchoviny a říčkou Valová, za
pěkného počasí vidíme Hostýnské vrchy, Svatý Kopeček, Zemskou bránu za Přerovem i předhůří Hrubého Jeseníku.
Obecní spolky:
- Český zahrádkářský svaz - základní organizace
Klenovice na Hané
- Myslivecké sdružení
Klenovice na Hané - Obědkovice
- Sbor dobrovolných hasičů Klenovice na Hané
- Tělovýchovná jednota SOKOL
Klenovice na Hané

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Vladimír Bradík
276
533
51,8

Klopotovice

OÚ Klopotovice, Klopotovice 11, 798 21 Bedihošť,
+420 582 368 022, klopotovice@quick.cz, www.klopotovice.cz
Obec Klopotovice se nachází na rozhraní tří okresů: Prostějova, Přerova a Olomouce, na pravé straně
toku řeky Blaty. Obec je vzdálena cca 12 km jihozápadně od Prostějova. Podle názvu obce lze usuzovat na původně slovanskou rodovou ves (Klopota:
člověk pospíchající). První písemná zmínka o obci
je z roku 1213, kdy biskup Robert potvrdil darování obce olomouckému klášteru sv. Petra (později sv. Jakuba). Obec byla v minulosti několikrát krutě postižena – v době bitvy u Tovačova 15. července 1866, nejprve v blízkosti obce tábořilo na 10 000
vojáků rakousko-uherského vojska, po samotné bitvě pak až do 2. srpna v okolí obce tábořilo několik regimentů pruského vojska. Na samotném konci
2. světové války v důsledku v obci probíhajících
bojů byly materiální škody v obci vyčísleny částkou
20 mil. korun. Obec vydává 4x ročně svůj zpravodaj LOPOTNÍK. Obec má 276 obyvatel a nachází se v ní 95 domů. Klopotovice mají zpracován
územní plán, který počítá s výstavbou nových domů.
Kulturní komise při obecním úřadě pořádá zájezdy
pro děti a důchodce, organizuje vítání dětí a prvňáčků, besedy pro důchodce.
Památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
Areál kaple sv. Jana Nepomuckého, který tvoří socha Jana Nepomuckého z roku 1740, kaple s oltářem, jejíž stavba byla dokončena v roce 1809.
Památky místního významu:
Kříž z roku 1855 na hřbitově, z r. 1882 u polní cesty
a 1912 při polní cestě k Hrubčicím, pomník z roku
1924 směrem na Věrovany, pomník Panny Marie
Svatohostýnské z roku 1896 stojící u cesty k Biskupicím, pomník na památku ukončení 2. světové
války, památník obětem a legionářům z 1. světové
války a pomník osvobození obce Sovětskou armá-

dou v parčíku.
Rekreace a sport, vybavení obce
V obci se nachází prodejna smíšeného zboží a
hospůdka. V roce 1949 byl vybudován hřbitov,
který po provedených opravách a rekonstrukci patří k nejkrásnějším v okolí. Obec má vybudovánu
kanalizaci, čistírnu odpadních vod, vodovod a je
v ní provedena plynofikace. Budova bývalé školy, dnes propojena s obecním úřadem, je využívána
k pořádání kulturních akcí. V obci se nachází hasičská zbrojnice s velkým sálem s možným využíváním pro kulturní a společenské události.
Osobnosti obce:
- Václav Plachý (1785-1858)
– hudební skladatel.
- Dr. Jindřich Žáček (1876-1968) – okresní
hejtman v Holešově, okr. hejtman v Olomouci,
vicepresident země Moravskoslezské. V době
od 25. 8. 1944 do 7. 3. 1945 vězněn z politických důvodů gestapem v Brně.
- Generál Ondřej Mézl - nar. 2. 12. 1887
- Vladimír Brázda – nar. 27.5.1920 – dlouholetý
dirigent ostravské operety. Od roku 1939 byl
členem Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě. Od roku 1988 šéfem operety a šéfdirigent.
- Mgr. Jan Přehnal nar. 17.5.1940 – hudebník,
aranžér, hudební skladatel. Působil ve Starobrněnské dvanáctce, jako sólista Orchestru Studio Brno, stálé angažmá měl ve Státní filharmonii Brno, patřil k alternujícím sólistům v Moravance Jana Slabáka.

Kralice na Hané

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Pavel Kolář
1460
1260
115,9

ÚMě Kralice na Hané, Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané,
+420 582 368 925, mestys@kralicenahane.cz, www.kralicenahane.cz
První písemná zmínka o Kralicích na Hané pochází
z roku 1225 v listině Vladislava II. V roce 1316 povýšil Jan Lucemburský Kralice na městečko a Kralice tak získaly privilegia - právo várečné a právo tržní. Kralice jsou kulturně - historickým centrem s bohatým spolkovým životem. Kralice najdeme 5 km
východně od Prostějova. Osadu Kraličky 2 km severněji. Nadmořská výška 210 - 215 m koresponduje s mírným charakterem prostějovské pahorkatiny, jejíž úrodná půda kdysi přiměla první zemědělce, aby si zde zbudovali svůj domov. Vitonice pochází už z roku 1141 a patřívaly olomoucké kapitule. V roce 1951 se Vitonice staly osadou Kralic na
Hané, v roce 1960 jejich místní částí. Městys spravuje základní a mateřskou školu, finančně přispívá
na činnost neziskových organizací.
Památky a pamětihodnosti
Zámek - z roku 1637, v současné době jsou v něm
umístněny byty a část občanské vybavenosti.
Farní kostel Nanabevzetí Panny Marie - pochází
z let 1790 - 1793. Budova fary pochází z roku 1733.
Hřbitovní kaple svatého kříže - klasicistní oktrogonální centrální stavba z let 1822 - 1833.
Kaple svatého Víta, která se nachází v části Vitonice, pochází z let 1935-1936.
Kaple sv. Jana Nepomuckého tvoří dominantu centrální části Kraliček a byla postavena v roce 1881.
Boží muka nad hliníkem - pochází z roku 1790, boží
muka - Vitonice z roku 1758.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1724 - rekonstruováno v roce 1997.
Socha sv. Pavla a socha sv. Petra - z roku 1743 - před
portálem farního kostela.
Socha archanděla Michaela a socha archanděla Rafaela z roku 1743 - stojí u bočního vchodu kostela. Sochy před základní školou - socha sv. Anny,
socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Josefa,

socha sv. Judy Tadeáše - vše z roku 1743. Kříž před
kostelem - rokokový kříž ze třetí čtvrtiny 18. století.
Kříž před kaplí ve Vitonicích - pochází z roku 1823.
Rekreace a sport, vybavení obce
Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště v prostorách
MŠ, dětské hřiště u pivovaru, sokolské hřiště v parku a sokolovna.
Hanácké tradice
Již téměř 40 let reprezentuje městys Kralice na
Hané doma i v zahraničí Hanácký soubor písní a
tanců Klas Kralice na Hané. U zrodu Klasu v roce
1971 stály vynikající osobnosti hanáckého folkloru - umělecký vedoucí a choreograf Jan Kadlec,
organizační vedoucí Marie Nesvadbíková a nadšený tanečník Alois Zatloukal. Soubor Klas a dětské
soubory Klásek a Kláseček se nesmazatelně zapsaly do kulturního života městyse a regionu - pořádají
- 2x ročně Hanácký bál, Kralicke klebety, adventní posezení. Pravidelně se účastní mnoha domácích
i zahraničních mezinárodních festivalů.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Střed obce s nově rekonstruovaným náměstím.
Obecní spolky:
Fotbalový klub, Tělocvičná jednota Sokol, Národopisný soubor písní a tanců Klas, SDH, Chrámový
pěvecký sbor, Občanské sdružení Kralice.
Osobnosti obce:
- Jiří Frébort - poslanec Zemského sněmu v Brně
v 18.století
- František Hradil - středoškolský profesor
- Josef Ponížil - významný moravský učitel
- MUDr. Ignác Grydil - lékař, člen lékařské
komory a Ústřední jednoty Československých
lékařů
- František Homola - odborný asistent na katedře
zěměpisu Pedagogické fakulty Olomouc
- Rotislav Czmero
- olomoucký novinář a publicista

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Mgr. J. Střelák
608
583
104

Krumsín

OÚ Krumsín, Krumsín 2, 798 03 Plumlov,
+420 582 393 623, starosta@krumsin.cz, www.krumsin.cz
Obec Krumsín leží západním směrem od města Prostějov, u východního okraje vojenského výcvikového prostoru Březina. Severovýchodním směrem
obce je vodní nádrž Plumlov. Žije zde přes 600 obyvatel, obec se nachází v nadmořské výšce 310 metrů. Prapůvod názvu této obce pochází ze staročeského „krmsa“ (od slovesa krmiti) - což jest živitel, krmitel. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1349, kdy Mech z Krumsína koupil od Ješka z Boskovic poplužní dvůr. V okolí obce se rozprostírají
rozlehlé lesy. Nedaleko obce je oblast přírodní rezervace. Obec má schválen vlastní znak a prapor, zpravidla každý měsíc vydává vlastní informační zpravodaj „Krumsínský zpravodaj“. Má aktuální webové stránky obce www.krumsin.cz. V obci pracují komise kulturní, sociální, školská, životního prostředí
a stavební . V obci byla vybudována část nové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod. Od
roku 1999 je vybudován plynovod. Obec má zpracovanou strategii rozvoje a schválen nový územní
plán, kde se počítá i s větší lokalitou pro bytovou
výstavbu (malé satelitní městečko). V obci doposud
nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy.
Památky a pamětihodnosti
zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
Kříž před kostelem z r. 1835
Památky místního významu
Kostel sv. Bartoloměje z let 1866-1867 - nese prvky novorománského stylu. Hlavní oltář nese obraz
sv. Bartoloměje od Františka Bsirky z roku 1867.
Další zajímavostí kostela je velmi dobře zachovaný pískovcový náhrobek paní Anny Valkounové
ze Šárova (+1571).
Pomník obětem 1.sv.války, kříže, boží muka, památníky a pomníky na katastru obce.

Rekreace a sport, vybavení obce
Obcí procházejí turistické trasy a cyklotrasy vedoucí k Plumlovské přehradě, zámku Plumlov a na
jih okresu. Na katastru obce se nachází několik
samostatně stojících chat. V areálu Tělovýchovné
jednoty jsou prostory pro kopanou, tenis a nové
hřiště na míčové hry. V sousedství areálu TJ se nachází pétanquová aréna, kde se celoročně konají
turnaje v pétanque. V obci funguje základní škola.
Jako sál pro 100 osob slouží budova bývalého kina
a v areálu TJ Krumsín je kryté venkovní posezení pro 300 osob. Dále v obci nalezneme hasičskou
zbrojnici a dvě prodejny smíšeného zboží. V obecním domě je sídlo obecního úřadu, obecní knihovny a modlitebna Církve československé husitské.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Přírodní rezervace Kněží hora - území na svazích
Kněží hory a údolí Křenůvského potoka, přírodní
rezervace s přirozenou skladbou vegetace.
Obecní spolky:
- Tělovýchovná jednota Krumsín
- Sbor dobrovolných hasičů Krumsín
- Hrode Krumsín – pétanque
- Nové Československo o.s. – pétanque, kulturní
a sportovní aktivity
- Myslivecké sdružení Občina Krumsín-Prostějovičky

Mostkovice

starosta: 		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Jaroslav Peška
1521
834
182

OÚ Mostkovice, Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice,
+420 582 362 562, obec@mostkovice.cz, www.mostkovice.cz
Obec Mostkovice leží 3,5 km východně od Plumlova a 4 km západně od Prostějova na obou březích
říčky Hloučely. V katastru obce se nachází vodní
nádrž plumlovské přehrady. První písemná zmínka
o obci Mostkovice pochází z roku 1131 a je součástí soupisu biskupského a kapitulního majetku olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Obec Stichovice, která byla založena v těsném sousedství a patřila pod jedno panství, se do historie zapsala v roce
1078 dle dokumentů kláštera Hradisko v Olomouci.
Vývoj obou obcí probíhal společně, mnohé události se proto ve faktech prolínají, nebo se týkají obou
obcí, což v roce 1950 vyústilo ve sloučení pod společným názvem Mostkovice. V letech 1980-1990
tvořily Mostkovice místní část Prostějova. Od roku
1991 jsou opět samostatnou obcí. Obec Mostkovice je součástí Mikroregionu Plumlovsko a mají svůj
vlastní znak a prapor.
Památky a pamětihodnosti
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se nachází
na návsi, je registrován ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. V rámci stavebních prací soustředěných na sanaci zavlhajícího zdiva, které
probíhaly postupně od roku 2000, došlo k nálezu románského kvádříkového zdiva a k objevu gotických
nástěnných maleb, které byly 9. října 2010 slavnostně žehnány.
Stichovická kaple - pochází z roku 1793, opravována byla v letech 1891 a 1991. V kapličce je malý
zvon. Kaplička je zasvěcena sv. Andělům strážným.
Na památku padlých v I. světové válce stojí ve Stichovicích i Mostkovicích pomníky postavené z kamene použitého na stavbu přehrady.
Rekreace a sport, vybavení obce
Obec je provozovatelem autokempu, který se
nachází v klidné lokalitě nad hrází přehrady.

Kapacita kempu je 306 míst, z toho 129 míst
v chatkách. Dále si v Mostkovicích můžeme zahrát minigolf, plážový volejbal nebo tenis. V centru obce se nachází obecní úřad společně s ordinací lékařů (obvodní a zubní) a hasičskou zbrojnicí, pošta, mateřská a základní škola
pro 1. – 5. ročník, Základní umělecká škola Plumlov, lékárna, nákupní středisko smíšeného zboží,
ve východní části obce prodejna potravin. V obci se
nachází Dům s pečovatelskou službou. Jako společenský sál je využívána tělocvična Sokola na hřišti a
sál v horním patře budovy OÚ, kde se nachází veřejná knihovna s čítárnou. U přehradní hráze je umístěno jedno z mála funkčních letních kin v republice.
Obcí vede několik turistických tras.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Plumlovská přehrada - jedná se o ojedinělou stavbu francouzského typu. V současné době probíhá
čištění dna vodní nádrže od naplavených sedimentů, tak aby i v budoucnosti mohla sloužit k rekreačním účelům.
Loupežník - malý bývalý lom leží asi 2 km jižně od
Plumlovské přehrady. Je to místo turisticky velmi
vyhledávané. Zvláštností lomu je zdejší jezírko, napájené jen spodními vodami.
Obecní spolky:
- Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mostkovice
- TJ Sokol Mostkovice – cca 250 členů
- HELIOS MOSTKOVICE o. s. - sdružení pro
pomoc zdravotně postiženým a jezdecký oddíl.
- Základní organizace Českého svazu zahrádkářů
Mostkovice

starostka:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

A.Ondrouchová
679
692
96

Myslejovice

OÚ Myslejovice, Myslejovice 145, 798 05 Myslejovice,
+420 582 357 325, myslejovice@volny.cz, www.myslejovice.cz
Obec Myslejovice se nacházejí 10 km od Prostějova na východním výběžku Drahanské vysočiny,
360 m n. m. s nevyšším bodem Stříbrná 551 m.n.m.
Podle pověsti měl na kopci Zámčisko svoje sídlo, hrad nebo tvrz, vladyka Myslej, po kterém nese
i jméno obec Myslejovice. Nejstarší známou písemnou zprávou o obci je listina z roku 1088, ve které
vladyka Myslej jako svědek potvrzuje kupní smlouvu sousednímu vladykovi. Druhá zpráva je z roku
1141 a uvádí na listině soupis držby pozemků náležejících biskupskému kostelu v Olomouci. Obec je
oblíbenou rekreační oblastí a je vybavena rekreačními chatkami. Obecní úřad spravuje sousední obce
Kobylničky a Křenůvky. Obec Křenůvky je ve starých listinách poprvé zmíněna r. 1386. Leží 5 km
jižně od Plumlova ve výšce 335m n. m.. Od dob
první republiky patří k obci chatová osada Podskalí.
Kobylničky leží 17 km jižně od Prostějova v malebné části podhůří Drahanské vysočiny.
Památky a pamětihodnosti
Kostel Navštívení Panny Marie z roku 1788
Rekreace a sport, vybavení obce
V obci se nachází pětitřídní základní škola a mateřská škola, lesní správa, obecní úřad, knihovna, pošta, dva hostince a dva obchody. Pro využití volného
času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.
V obci Křenůvky je hostinec, obchod a kulturní dům,
kde se každoročně pořádají různé kulturní akce.
V obci Kobylničky je hospoda, jeden obchod se smíšeným zbožím. Pro sportovní aktivity slouží pěkné
hřiště.
Obecní spolky:
SDH Myslejovice

Ohrozim

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Ing. Michal Lukeš
483
627
77

OÚ Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03 Plumlov,
+420 582 393 238, ou.ohrozim@seznam.cz, www.ohrozim.cz
Obec Ohrozim leží v nadmořské výšce 305 m n.
m., na výrazném návrší vystupujícím z úrodné roviny Hornomoravského úvalu, západním směrem
od Prostějova, 2 km od Plumlovské přehrady. První zprávy o Ohrozimi jsou z roku 1131, kdy tato osada byla obklopena ohrazenými rybníky, odkud pochází název obce. Historie obce je spjata s kapitulou Olomouckou a panstvím šlechtických rodů, a to
pánů z Kravař, Pernštějna a Lichtenštejna. Dnes žije
v obci 483 obyvatel a jejich počet stále mírně stoupá. Dominantou je kostel sv. Václava, postavený
v roce 1853 v novorománském slohu, v letech 2003
a 2004 prošel velkou rekonstrukcí. Další významnou památkou je socha sv. Floriána z roku 1828.
Západně od kostela je 353 m vysoký kopec Horka, kde stával větrný mlýn. V současné době je zde
chráněné území. Jedná se o drobný, opuštěný břidlicový lom s jezírkem na jeho dně. Lokalita je významná početnou populací čolka velkého. V roce
1923 bylo na tomto kopci objeveno žárové pohřebiště ze staršího eneolitu, tedy pozdní doby kamenné sestávající se z 23 mohyl. Tento nález je svého
druhu jedinečný a v archeologické literatuře je označen přímo jako ohrozimský typ.
Ke kulturnímu a společenskému vyžití slouží občanům kulturní dům se sportovním areálem Tělovýchovné jednoty. Do katastru obce také patří rekreační oblast Čubernice, nacházející se na jižním svahu u Plumlovské přehrady. Proti povodním a půdní
erozi bylo vybudováno na rozloze 6 ha protipovodňové opatření. Do obce je zaveden vodovod a plyn.
V současné době se zpracovává nový územní plán,
jehož součástí je vybudování splaškové kanalizace
s napojením na vlastní čističku odpadních vod. Počítá se i s postupnou rekonstrukcí místních komunikací, s výstavbou víceúčelového hřiště a nových rodinných domů a s výsadbou izolačního pásu zeleně kolem obce.

Památky a pamětihodnosti
- Kostel sv.Václava - postaven v letech 1853-1855,
podrobnější informace na stránkách http://www.
dpv.cz , rubrika naše farnosti
- Socha sv. Floriána na návsi
- Zrestaurovaný kříž v lokalitě Na drahách
- Přemístěný a obnovený kříž v lokalitě
Ve zmolách
- Pomník padlým a zemřelým obětem 1.světové
války
- Pamětní deska T. G. Masaryka na návsi vedle
sochy sv. Floriána
Rekreace a sport, vybavení obce
Víceúčelové hřiště TJ Ohrozim se zázemím pro pořádání sportovních a kulturních akcí
Pravidelné tradice
- Ples mysliveckého sdružení Háj Lešany,
- Ples občanské sdružení přátel ohrozimské
mateřinky
- Dětský karneval v kulturním domě Na drahách,
- Dětský den v areálu TJ Ohrozim
- Adventní setkání pro občany obce v KD
Na drahách
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Eneolitický mohylník - archeologické naleziště na
Horce
Přírodní památka Horka
Přírodní památka Čubernice - jižně od obce Ohrozim, na okraji chatové osady. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1952 a zaujímá
rozlohu 1,2 ha. Přírodní památku Čubernice tvoří travnaté návrší a přilehlý suťový svah se stepními druhy rostlin. Na území přírodní památky se daří
vzácnému konikleci velkokvětému. V oblasti přírodní památky jsou terénní nerovnosti, což jsou pozůstatky hradiště z pozdní doby kamenné.

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Adolf Sušeň
2426
1151
210,77

Plumlov

MÚ Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov,
+420 582 393 385, podatelna@mestoplumlov.cz, www.mestoplumlov.cz
Městečko Plumlov je položeno v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti „Plumlovská přehrada“, vzdálené 8 km
západně od okresního města Prostějova a žije v něm
2 400 stálých obyvatel. Plumlov se skládá ze 4 místních částí (Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry).
Historie městečka, jehož původ spadá do konce
13. století je hlavně spjata s panstvím šlechtických
rodů a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna.
Památky a pamětihodnosti
Zámek Plumlov - dominanta obce a širokého okolí,
postaven v manýristickém stylu v letech 1680-1688
vedle původního plumlovského hradu. Projektantem
stavby byl Karel Eusebius z Lichtenštejna. Původní
plány na čtyřkřídlý zámek zůstaly nezrealizovány,
bylo postaveno jen jedno křídlo s překrásným sloupovím, se štukovou a freskovou výzdobou.Původně
měl Plumlovský zámek mít čtyři křídla, ale po velké vichřici bylo postaveno pouze jedno křídlo. Zámek byl dlouhá léta veřejnosti nepřístupný, před několika málo lety byla budova zámku rekonstruovaná a zámecké prostory opět zpřístupněny veřejnosti.
Kostel Nejsvětější Trojice v Plumlově - renesanční kostel byl vybudován v roce 1555. V ohradní zdi
kostela zazděny dvě dělové koule a pískovcová desta, jež oznamuje, že právě z tohoto místa vedla roku
1643 švédská vojska útok na městečko a zámek.
Rekreace a sport, vybavení obce
ATC Žralok Plumlov – autokemp u Podhradského
rybníka, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště na míčové sporty, dětská hřiště
Hanácké tradice
Mezinárodní divadelní workshop, hodové slavnosti,
Plumlovské vinobraní
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Zámek Plumlov, kostel, přírodní zajímavosti - Pod-

hradský rybník, Čubernice, Záhoří - hornatý masív, táhnoucí se jižně od Plumlova k Otaslavicím.
Jeho prostor je převážně zalesněn, střídající se
s poli a loukami. Jeho východní část umožňuje výborný pohled na prostory Hané. Západní část pak
přechází do celku Drahanské vrchoviny, která je tu
víceméně zastoupena kvalitními vojenskými lesy.
Samotné Záhoří je turisticky vyhledávanou lokalitou. Je vhodné nejen k pěší turistice, ale i k cyklistickému vyžití. Středem celého masívu vede slušná komunikace, která je asi do poloviny od obce
Alojzov asfaltová. Dále pokračuje k přehradě jako
zpevněná komunikace s několika odbočujícími
cestami. Turistickému značení na Záhoří, dominuje zelená značka. Ta začíná v Plumlově a končí
v Otaslavicích. Druhou barvou je odbočka žluté. Ta začíná na rozcestí u lokality Loupežník, asi
1km od přehrady. Asi 2,5 km dlouhá nenáročná
trasa končí nedaleko hráze.
Obecní spolky:
- TJ ORESVO SOKOL Plumlov
- SDH Plumlov
- SDH Soběsuky
- ČSCH Plumlov
- ČZS Plumlov
- ČZS Soběsuky
Osobnosti obce:
Z kulturních osobností se v Plumlově narodili:
v roce 1854 spisovatelka a autorka her pro děti
Vojtěška Baldesatri Plumlovská, roku 1863 spisovatel Vojtěch Vitásek, roku 1872 naivní spisovatel
Václav Svoboda Plumlovský a roku 1875 profesor
František Hýbl.
Typické jídlo:
Plumlovský řízek

Prostějovičky

starostka:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Z. Růžičková
283
304
93,09

OÚ Prostějovičky, Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov
Tel. +420 588 002 279, obec.pvicky@volny.cz, www.prostejovicky.cz
Prostějovičky se rozkládají na úpatí Drahanské vrchoviny, jihozápadním směrem od Prostějova. První spolehlivá zpráva o obci je z roku 1347.
V současné době má obec 283 obyvatel. Obec čítá
113 čísel popisných a je zde rovněž 87 nemovitostí
určených k rekreaci. Přestože jsou Prostějovičky malou vesničkou obklopenou vojenskými lesy, kde rozmach společenských a sportovních aktivit do okolní
přírody není zrovna snadný, snaží se zastupitelstvo a
zejména kulturní komise ve spolupráci s dalšími občany obohacovat život místních i přespolních obyvatel. Během posledních pár let se již pravidelně
uskutečňují kulturní, společenské a sportovní akce,
které se těší hojné návštěvnosti. Cílem pořadatelů je
vést tyto akce v rodinném duchu a rozvíjet společenský život v Prostějovičkách, protože růst turistického ruchu má pro každou obec nemalý význam.
V posledních dvaceti letech byla vybudována dešťová kanalizace, poté byla realizována komplexní plynofikace obce a po těchto zásadních úpravách byl
v části Trávníky položen nový asfaltový koberec.
Obec se potýká s nedostatkem kvalitní pitné vody,
proto je prioritou řešit výstavbu obecního vodovodu. V minulosti byl zbudován zdroj pitné vody, který bude zásobovat obyvatele pitnou vodou a je základním pilířem pro výstavbu vodovodu samotného. Ve výhledu bude řešena také výstavba hloubkové kanalizace. Z důvodu nedostatku finančních prostředků dosud nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy.
Památky a pamětihodnosti
V obci není žádný památkově chráněný objekt. Přesto historicky významným objektem je
stavba Kaple sv. Anny, u které nedávno došlo
k celkové rekonstrukci.
Dále se v obci nachází několik křížů, boží muka
před hřbitovem a pomník padlých hrdinů, který byl

v roce 2007 opraven.
Rekreace a sport, vybavení obce
V obci občanům slouží prodejna smíšeného zboží, která byla vykoupena od soukromého podnikatele zpět do majetku obce. Dále je možno navštívit místní pohostinství, které se hlavně v letních měsících těší vysoké návštěvnosti.
V minulosti byla v pohostinství vyměněna nevyhovující dřevěná podlaha za dlažbu. Mladým rodinám
nabízíme umístění dětí v MŠ Prostějovičky, která
je každoročně modernizována tak, aby vyhovovala hygienickým potřebám. V rámci snížení energetických úspor byla v MŠ provedena výměna stávajících oken za plastové a jelikož se kapacita dětí
v MŠ z původních 60 snížila na 28, byla přízemní nevyužitá třída zrekonstruovaná na obecní úřad
s knihovnou. Stávající sportoviště přestává být dostačující zejména kvůli rozmachu aktivit v poslední době, tudíž obec má v plánu sportoviště zrekonstruovat.
Hanácké tradice
Bílá stopa (leden,únor) – závod na běžkách po vyznačené trase.
Beseda se seniory (březen)
Zelená stopa (duben,květen) – rodinný závod nejen
sportovní, ale i vědomostní.
Den matek, Den dětí (červen) – akce pořádaná
v místním areálu „Zahrádky“. Většinou je akce spojená s večerní zábavou, kdy výtěžek je určen pro děti
v MŠ.
Hodové hrátky (červenec)
Drakiáda (říjen)
Dušičkové (podzimní) putování (listopad)
Rozsvícení vánočního stromečku (prosinec)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

F. Kaprál
492
716
69

Seloutky

OÚ Seloutky, Seloutky 58, 798 04 Určice,
+420 582 357 772, seloutky@volny.cz, www.seloutky.cz
Obec Seloutky leží 5 km jihozápadně od Prostějova.
Rozkládá se východně od posledních výběžků Drahanské vrchoviny, na západním okraji Hornomoravského úvalu, v Prostějovské kotlině. Nejvyšším bodem katastru je vrchol Chlumu - 420 m n. m. Z okolí
obce je nádherný rozhled, lze vidět Jeseníky, Oderské vrchy, Moravskou bránu, Beskydy, Chřiby, Hostýnské a Vsetínské vrchy, z objektů pak baziliku na
Svatém Kopečku u Olomouce, kostel v Dubu nad
Moravou a tovačovský zámek. Po zrušení poddanství byly Seloutky samostatné a jejich součástí byl
až do roku 1922 Alojzov. V letech 1964 až do roku
1990 byly součástí Určic. V roce 1990 se osamostatnily. Nejstarší písemný doklad o Seloutkách pochází z roku 1325. Název obce se v minulosti měnil.
Seloutky se v nejstarších dobách jmenovaly Selutice, ale již z konce 14. století pochází název Selitky
nebo Selítky. Od konce 18. století se objevuje lidová forma Selótky, ale také Selutky a od roku 1750 do
současnosti Seloutky. Do konce 15. stol. je zde zaznamenána existence tvrze a dvora. K nejvýznamnějším akcím provedeným v obci za posledním období patří plynofikace, provedená v r. 1996, zřízení
obecního vodovodu v r. 1997 a schválení územního
plánu v r. 2005.
Památky a pamětihodnosti
Na území obce se nachází kaple Nanebevzetí Panny
Marie z roku 1802, kaple sv. Šebestiána ve Vinohradech, tři kamenné kříže, nejstarší z roku 1794 a socha Panny Marie.
Památný renesanční kalich pochází z roku 1538.
V současné době je vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.
Rekreace a sport, vybavení obce
Blízké lesy lákají k procházkám, jsou využívány
k pěší turistice. Na podzim jsou hojně navštěvová-

ny houbaři. V zimním období je okolí obce jako
stvořené k lyžování na běžkách. Západní částí katastru vede z Alojzova do Plumlova značená turistická cesta. V okolí obce jsou místa, ze kterých je
pěkný rozhled do okolní krajiny, např. Špičákova skála s dřevěnou vyhlídkou vybudovanou obcí.
V západní části katastru obce se v několika chatových kolonií nachází 100 chat a jsou zde také čtyři studánky a jeden rybník. Východní částí katastru vede cyklostezka z Určic do Prostějova. Dále
je v obci hasičská zbrojnice, dětské hřiště, na kterém jsou pořádány kulturní a společenské akce.
V obecní budově je sál pro 100 osob, sídlo obecního úřadu, obchod se smíšeným zbožím a hostinec.
Obecní knihovna se nachází v prostoru bývalé autobusové čekárny.
Obecní spolky:
- Sbor dobrovolných hasičů, založen v roce 1924,
v současné době má kolem 50 členů.
- Český červený kříž, založen v roce 1960,
v současné době má kolem 20 členů.
- V obci je 10 včelařů, kteří se starají o 61 včelstev.
- Místní myslivci jsou členy Mysliveckého
sdružení budovatel se sídlem v Určicích.
- Cvičenky – skupina žen se pravidelně 1x týdně
schází a cvičí při hudbě na sále OÚ.
- Kroužek country tanců „Zuzana“, byl založen
v roce 2010, 1 x týdně se schází na sále OÚ.
- Sociální a kulturní výbor, má kolem 15 členů.
Osobnosti obce:
- Doc. PhDr. František Kopečný Dr. Sc.
významný jazykovědec, syntaktik, etymolog a
dialektolog, narozený 4.10. 1909 v Určicích,
celé mládí prožil v obci.
- Od roku 2001 v obci žije Mgr. Vladimír
Vačkář – čtyřnásobný mistr světa v cyklistice.

Skalka

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Antonín Frgal
246
173
142

OÚ Skalka, Skalka 26, 798 24 Skalka,
+420 582 384 667, ou@obecskalka.cz, www.obecskalka.cz
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1360
a je spojena s vladykou Bohudarem z Rakodav.
Obec několikrát měnila svůj název, ze Skaličky na
Strerovice a Hvězdnov, což dokládá i nápis na zvonu
v kapli sv. Jana Křtitele, kterou nechali vybudovat
občané obce v roce 1878. Poté se obec opět vrátila
k již jednou zavedenému názvu Skalka. Obec leží
12 kilometrů od Prostějova. Nachází se v mírně zvlněném terénu posledních výběžků Drahanské vrchoviny. Samotná obec je skryta v dolíku mezi okolními
kopci, které zajišťují složení místních minerálních
vod. Obec má zpracovaný územní plán, program obnovy venkova, urbanistickou studii i marketingovou
strategii rozvoje lázní.
V obci jsou dvě církve, Českobratrská a Římsko-katolická, které udržují tradici všech hlavních svátků, jako jsou Velikonoce, hody či Adventní doba.
V roce 2010 byla obec oceněna Bílou stuhou za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku Olomouckého
kraje. Jsme rádi, že se děti a mládež aktivně zapojují do kulturního života obce ve všech úrovních od
jejich návrhů až k samotné realizaci a reprezentují
obec na sportovních a kulturních akcích krajského
i národního charakteru.
Památky a pamětihodnosti
Památky místního významu:
Kaple sv. Jana Křtitele postavena v roce 1878.
Rekreace a sport, vybavení obce
V obci jsou lázně, které využívají místní minerální vody PRAMEN JAN, PRAMEN SVATOPLUK,
PRAMEN CYRIL A METODĚJ a PRAMEN JULINKA. Chemické složení alkalicko-sirnatých vod
je unikátní a využívá se nejen k pitným kůrám a je
hlavní součástí všech v lázních nabízených vodoléčebných procedur, které napomáhají při léčbě pohybového ústrojí, chorob revmatického charakteru, zejména onemocnění na degenerativním základě
– artrózy.

V lázních se provádí koupele klasické, perličkové
a bylinné, masáže podvodní, bodové vířivé, dále
masáž lávovými kameny a lymfatická masáž. Pro
relaxaci a potěšení je zde možné navštívit saunu,
solárium, kosmetiku, pedikúru nebo jen využít lázeňský park a lesopark s přírodními jezírky k procházkám a odpočinku. Více na www.lazneskalka.cz
V okolí obce je vybudovaná cyklostezka Prostějov-Klenovice na Hané a obcí vede také cyklistická
trasa č. 5013 z Prostějova do přírodního parku Chřiby. V obci je tenisový kurt, travnaté fotbalové hřiště pro malou kopanou, hřiště na minigolf a petangue. Pro děti je v lázeňském parku nově vybudované hřiště s pískovištěm a houpačkami.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Obec je vlastníkem lesoparku o rozloze 36ha s rašeliništěm a přírodními jezírky, o které se pečlivě starají spolky rybářů a myslivců. V květnu zde můžeme
zhlédnout vzácný druh leknínu bílého a v parku najdeme orchidej Bradáček vejčitý. V místní pískovně
jsou běžné nálezy trilobitů a schránek dalších mořských živočichů. Od roku 1998 má obec v územním
plánu zapracovány prvky ÚZES, mezi něž patří biokoridory vodního toku Trávnička a území lesoparku. Obec provádí monitoring přírodních léčivých
pramenů, na které bylo vydáno prozatimní ochranné pásmo 1. stupně a v současné době je zpracovávána žádost na vydání trvalého ochranného pásma
minerálních vod. Také lázeňský park je oblíbeným
místem v obci.
Obecní spolky:
Tradice v obci udržují místní spolky, z nichž je nejstarší sbor dobrovolných hasičů, který v roce 2008
oslavil 120 let od svého založení, Myslivecké sdružení Čelčice-Skalka, Rybářský spolek, Klub malé
kopané a Slunečnice Skalka. Všechny spolky mají
jisté pokračovatele v mladé generaci, které se obětavě věnují.

starosta: 		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Pavel Bokůvka
150
452
33

Stínava

OÚ Stínava, Stínava 20, 798 03 Plumlov,
+420 774 741 197, pa-bok@centum.cz, www.stinava.cz
Stínava je obec v Olomouckém kraji v okrese Prostějov na hranicích Hané a Moravského krasu. Oblast
okolo Stínavy byla osídlena již před zlomem letopočtu. Obec leží v těsné blízkosti nejvýznamnějšího
keltského oppida na Moravě Staré Hradisko. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1223. V listině z tohoto roku je označován za majitele Stínavy
Vojtěch ze Stínavy. Roku 1512 se Stínava stává součástí panství plumlovského. Patřila nejprve Pernštejnům, pak Liechtensteinům. Románský jednolodní kostel Povýšení sv. Kříže založený ve 13. století
je zřejmě stavbou s nejstaršími kořeny na Prostějovsku. Dnešní podobu získal úpravami v 17. a 19. století. V okolí Stínavy se těžila železná ruda.
V obci byla vybudována dešťová kanalizace, vodovod a plyn dále bezdrátový internet. Obec je velice
pěkně uspořádána a upravena. Místní komunikace
je opravena včetně chodníků. Obec je dobře upravena po stránce zeleně, občané se starají velice dobře
o pořádek a výsadbu zelně před domy.
Památky a pamětihodnosti
Mezi historické památky obce patří původně románský kostel Povýšení sv. Kříže a kaple.
Rekreace a sport, vybavení obce
Pro kulturní letní akce máme hřiště se zázemím.
A už i v nepříznivém počasí můžeme pořádat kulturní akce v dobře vybaveném Obecním domě, který
jsme opravili z budovy obchodu, kde nebylo možné
najít provozovatele.
Hanácké tradice
Obec Stínava vstoupila do podvědomí občanů
z okolních i vzdálených vesnic TRAKTORIÁDOU.
Jsou to závody po domácku vyrobených traktorů
a traktůrků. V roce 2011 se pojede již pátý ročník.
Účastníků a zájemců o závod rok od roku přibývá.

V roce 2010 se zúčastnilo asi 400 diváků.
Tento závod se jede vždy poslední sobotu v červenci.
Jinak pořádáme Dětský den, Mikuláše, Mikulášskou zábavu, Silvestra, Masopust.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Kostel Povýšení sv. Kříže založený ve 13. století, který je zřejmě stavbou s nejstaršími kořeny na
Prostějovsku; svou dnešní podobu získal úpravami
v 17. a 19. století.
Obecní spolky:
- SDH Stínava
Osobnost obce:
- František Hasa (1863 – 1945) - vysokoškolský
profesor mechanické technologie a rektor
ČVUT. 4.října 2008 byla na jeho počest odhalena pamětní deska na jeho rodném domě.

Určice

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Vlastimil Konšel
1353
1117
121

OÚ Určice, Určice 81, 798 04 Určice,
+420 582 357 130, obecurcice@volny.cz, www.urcice.cz
Obec Určice se nachází v západní části Hané, jihozápadně od Prostějova, v podhůří Drahanské vysočiny. První písemná zmínka o obci se váže k roku
1288, kdy papež Mikuláš IV. píše list velehradskému opatovi, aby urovnal spor mezi určickým knězem Konrádem a rytířem Ctiborem.
Určice byly v roce 1480 povýšeny na „městečko“,
se všemi výhodami, jež z toho plynuly, do roku 1954
byly městysem. V roce 1995 byly odkryty v severní části obce unikátní archeologické nálezy kostrového pohřebiště z mladohradištního období – bezmála 40 hrobů. Vedle nich byly zachyceny i nejstarší stopy osídlení sahající až do 6. a 5. tisíciletí př.n.l.
V obci je 1353 obyvatel a jejich počet stále mírně stoupá. Obec má schválen vlastní znak, vydává
pohlednice a Občasník obce. O společenský život
v obci se stará kulturní klub, knihovna, ke sportovnímu vyžití jsou k dispozici tenisové kurty, hřiště na
plážový volejbal, fotbalové hřiště a prostory místní sokolovny. Působí zde spolkové organizace, např.
Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota
Sokol Určice, Český svaz zahrádkářů, Český svaz
chovatelů, Český svaz včelařů a Myslivecké sdružení. V letech 1992 – 1997 byla realizována výstavba
obecního vodovodu včetně vodojemu, v letech 1998
– 2000 byla provedena plynofikace obce včetně vysokotlakého přivaděče plynu. Od roku 2001 byla realizovaná výstavba inženýrských sítí pro následnou
výstavbu 35 rodinných domů v lokalitě „Větřák“.
V letech 2003-2010 probíhala výstavba nové radnice, dne 14. června 2010 byl zahájen provoz obecního úřadu, kulturního klubu, knihovny a společenského sálu.
Památky a pamětihodnosti
- Barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1734 se
samostatnou věží - zvonice se třemi zvony.
- Socha sv. Libora z roku 1874.

- Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1877.
- Hlavní hřbitovní kříž z roku 1892.
Rekreace a sport, vybavení obce
Středem obce vede hlavní trasa spojující okolní obce
a město Prostějov. V obci funguje základní a mateřská škola, zdravotní středisko s praktickým, dětským a zubním lékařem, pošta. V obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží, cukrárna, prodejna zemědělských potřeb, květinářství a kadeřnictví. V obci je
sokolovna se sálem pro 350 osob s pohostinstvím,
s venkovním areálem a dětské hřiště. V areálu školy
jsou tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. Na
hlavní trase obcí jsou dvě pohostinství, cukrárna,
posilovna, kadeřnictví a pedikúra-manikúra.
Obecní spolky:
- Tělovýchovná jednota Sokol
- Sbor dobrovolných hasičů
- Český svaz zahrádkářů
- Český svaz chovatelů
- Český svaz včelařů
- Myslivecké sdružení
Osobnosti obce:
- Josef Dvořák (1807-1869) významný sbormistr, varhaník, hudební skladatel
- Prof. Václav Kaprál (1889-1947) hudební skladatel a pedagog
- Ing. prof. P. Josef Konšel, Dr.h.c. (1875-1958)
byl roku 1897 vysvěcen na kněze, jeho vrcholným dílem je sestavení a vydání Naučného slovníku lesnického
- Prof. doc. PhDr. František Kopečný Dr. Sc.
(1909-1990) jazykovědec, etymolog

starostka:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

J. Rozsívalová
485
599
81

Vícov

OÚ Vícov, Vícov 49, 798 03 Plumlov,
+420 582 376 859, ouvicov@quick.cz, www.vicov.cz
Obec Vícov leží v úpatí Drahanské vrchoviny.
V jejím okolí se nacházejí smíšené lesní porosty navštěvované turisty a houbaři pro svá krásná zákoutí a výhledy na Svatý kopeček u Olomouce, Jeseníky a Praděd. Vícov byl osídlen v době sjednocování kmenů. Podle historického výkladu ukazuje jméno vesnice Vícov na to, že toto jméno dostala po zakladateli vesnice, jenž se jmenoval Viec - odtud Viecóv statek. Jméno Viec nebylo ve středověku neobvyklé. Ve starých listinách se však často vyskytuje jméno Vícek, což je totožné se jménem Václav.
Krácením tohoto jména dvouslabičného na jednoslabičné vniklo jméno Víc. Obec má schválen vlastní znak a prapor. V roce 1930 byl vybudován skupinový vodovod pro celou obec zároveň s Plumlovem. Od roku 1995 je ve Vícově zaveden plyn. Dále
je v obci dešťová kanalizace, bezdrátový internet.
V současné době se připravuje projekt pro splaškovou kanalizaci obce s vlastní čistírnou odpadních
vod. Rozpracován je regulační plán pro zástavbu
cca 24 rodinných domů v lokalitě Na horce v blízkosti fotbalového hřiště. Máme vypracován projekt
na Centrální prostor veřejné zeleně. Jedná se obnovu zeleně v prostoru bývalého rybníčku. Prováděnou demolicí domu č. p. 37 v blízkosti kostela získá
obec další prostory k veřejnému využití.
Památky a pamětihodnosti
Kostel sv. Floriána z roku 1749, boží muka, kamenný kříž u č. p. 156, zřícenina Ježova hradu.
Rekreace a sport, vybavení obce
Sportovní vyžití našich občanů je umožněno v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Vícov, kde
se nachází fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště
s umělým povrchem. Pohostinství na hřišti Vám
každý den nabídne občerstvení, přes letní sezónu i
dobroty z udírny.

Od září 2006 je znovu zprovozněna mateřská škola. Dále v obci naleznete hasičskou zbrojnici, prodejnu smíšeného zboží, v budově bývalé základní
školy knihovnu a posilovnu. Obcí prochází Jantarová cyklistická stezka.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Ježův hrad - zříceniny Ježova hradu se zachovaly podnes. Ježův hrad patřil ke skupině historických sídel hrazených v lesích. Pod Ježovým hradem byla říčka Okluka přepažená hrází a tvořila rybník, který se připomíná v 16. století. Zbytky hráze jsou tam patrny dodnes. Pojmenování Ježův hrad je zkomolený název staročeského jména
Ješek (Jan), tedy Ješkův hrad. Zříceniny Ježova
hradu jsou obestřeny řadou pověstí jako o černé paní s dlouhou vlečkou, která chodí po hradní
stezce nad Repešským žlebem a šatem zametá cestu. Jiná vypráví o tom, jak vozka jezdí s černými
psy na nízkém voze po staré hradní cestě do údolí
ke Klučím. Další vypráví o černé kvočně s 18 kuřaty a o zakopaném pokladu ve skalní skrýši.
Obecní spolky:
- SDH Vícov
- Tělocvičná jednota SOKOL Vícov
- Klub rodičů a přátel MŠ
Osobnosti obce:
Občané Vícova zavražděni na konci 2. světové války: František Vítek, Bedřich Klimeš, Karel
Sychra, Josef Král, Ladislav Bláha, Antonín Hoňka, Alois Klváček, Karel Klváček, Alois Dočkal,
Brůno Růžička.

Vrbátky

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

Ing. Ivo Zatloukal
1650
1326
124

OÚ Vrbátky, Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky,
+420 582 382 063, podatelna@vrbatky.cz, www.vrbatky.cz
Osídlení doloženo od mladší doby kamenné. V historických citacích první zmínky od roku 1200. Písemné zprávy od roku 1350. Rozvoj ve druhé polovině 19. století, 1870 založení rolnického cukrovaru,
zřízení poštovního úřadu 1871, regulace řeky Blata a odvodnění pozemků kolem ní, 1899 družstevní mlékárna, 1934 družstevní pekárna. V roce 1960
sloučení obcí Dubany, Vrbátky a Štětovice do jedné
obce. Od roku 1978 plynofikace – první obec okresu Prostějov po městě. Postupný nárůst počtu obyvatel, omlazení věkové struktury, nárůst počtu dětí.
Zlepšování infrastruktury, životních podmínek pro
občany obce.
Památky a pamětihodnosti
Kostel v Dubanech, barokní fara v Dubanech z roku
1760 se stropními freskami prohlášenými za kulturní památku, historický a modernizovaný český cukrovar ve Vrbátkách,
Kulturní památky - sochy Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Floriána v Dubanech, Socha Panny Marie
Lurdské ve Vrbátkách. Kaple Sv. Floriána ve Vrbátkách, kaple ve Štětovicích.
Rekreace a sport, vybavení obce
Nový sportovně společenský areál ve Vrbátkách
s budovou školícího centra postavený z větší části
za prostředky EU – hřiště na malou kopanou s umělým trávníkem III. generace sypaným drcenou gumou, asfaltová víceúčelová plocha, budova šaten
s občerstvením, hasičská dráha s překážkami, fitness centrum, dětské hřiště s lanovou pyramidou.
V Dubanech obecní budova sokolovny, víceúčelové
hřiště na tenis s umělohmotným trávníkem, dětské
hřiště. Areál TJ Sokol Dubany s travnatým hřištěm.
Úplná základní devítiletá škola, mateřská škola
v každé místní části, praktický, zubní a dětský lékař.
Obchody v každé místní části.

Oddělená dešťová a splašková kanalizace s ČOV,
veřejný vodovod, plynofikace.
Hanácké tradice
Obecní ples, dětský karneval, pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, dětský den, vítání nových občánků, školní akademie, podzimní drakiáda, setkání se seniory, Mikulášská nadílka, obecní zabíjačka. Aktivní Centrum volného času pro děti a mládež – každodenní činnost mnoha různých kroužků.
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Kostel Narození Panny Marie v Dubanech, barokní
fara v Dubanech z roku 1760 se stropními freskami
prohlášenými za kulturní památku, historický a modernizovaný český cukrovar Vrbátky. Památný dub
ve Vrbátkách.
Obecní spolky:
Hasiči, Fotbalový klub Vrbátky, Volejbalový klub
Vrbátky, TJ Sokol Dubany, Sportovní klub Dubany,
Myslivci, Včelaři, Holubáři.
Osobnosti obce:
- prof. MUDr. Jan Janošík (1856-1927) profesor
Karlovy univerzity a zakladatel české anatomie,
- František Zgoda – Karel Křen (1861-1907)
Dubanský kněz a spisovatel,
- Zdena Kaprálová rozená Šrámková
(1913-2005) spisovatelka a mecenáška obce od
roku 1991 do své smrti.
Typické jídlo:
Škvarkové koláčky – typická hanácká jednohubka
Tři pruty - recept z Vrbátek tak dobrý, že se budete
tři dny olizovat. Tři pruty se jmenuje proto, že Vám
tři druhy masa dají sílu zlomit i tři pruty z vrby.

starosta:		
Počet obyvatel:
Rozloha (ha):
Hustota obyv./km2

L. Okleštěk
500
593
84

Výšovice

OÚ Výšovice, Výšovice 80, 798 09 Vřesovice,
+420 582 368 110, obec@vysovice.cz, www.vysovice.cz
Výšovice se nachází 6 km jihovýchodně od Prostějova. Katastr obce sousedí s katastry obcí Žešova,
Bedihoště, Dětkovic, Čehovic, Čelčic, Skalky, Pivína, Vřesovic, Kelčic a Určic. První zmínka o obci
pochází z roku 1348. V roce 1373 daroval hrabě
Vojtěch ze Šternberku obec nově založenému řádu
sv. Augustiánů ve Šternberku. V roce 1784 byl šternberský klášter zrušen a Výšovice připadly Náboženské matici. Největší tragédií, kterou obec v minulosti potkala, byl obrovský požár z roku 1796, kdy
celé Výšovice vyhořely včetně kostela, fary a školy.
Památky a pamětihodnosti
- Farnost se připomíná již r. 1345, ale kolem
r. 1630 zanikla. Roku 1760 byla obnovena
a inkorporována later. kanonií šternberské.
- Zámek Výšovice
- Kostel svatého Vavřince
- Kříž u silnice na Prostějov
- Socha sv. Jana Nepomuckého
Zajímavé místo, které byste neměli minout:
Obec je vlastníkem místního zámku, který byl do
dnešní podoby přebudován v roce 1796. V současné
době zde v rámci projektu rekonstrukce a přestavby zámku vzniklo 28 bezbariérových bytových jednotek, sloužící pro osoby s kombinovanými vadami.
Na zámek navazuje zámecký park, který má rozlohu 1,65 ha.
Obecní spolky:
- FC Výšovice
- Rodinný klub Výšovice, o.s.
- Honební společenstvo Výšovice
Osobnosti obce:
Významným rodákem je lékař a básník Ondřej
Přikryl.

Místní akční skupina (MAS) Prostějov venkov o.p.s. se nachází v
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jižní části Olomouckého kraje. Oblast, ve které působí, tvoří jakou-

Územní působnost:		

24 obcí

si podkovu, v jejímž středu se nachází město Prostějov. Toto území

Rozloha:			

16.667 ha

má následující společné charakteristiky:

Počet obyvatel:		

18.030

úrodná půda, množství drobných zemědělských podnikatelů;

Počet členů společnosti:

54

totožné kulturně–historické založení a tradice;

Strategický plán LEADER region Prostějov venkov 2007-2013

mentalita lidí žijících na vesnici (celkový vztah k přírodě, čisté-

Registrační číslo SPL:

08/005/41100/671/000144

mu životnímu prostředí, volnému prostoru, pozitivní vnímání společenského dění, důvěra, vzájemná spolupráce a soudržnost).

Strategický plán Leader se týká udržitelného rozvoje území MAS

Společnost Prostějov venkov o.p.s. vznikla v březnu 2006 slouče-

Prostějov venkov o. p. s., řeší problematiku hospodářského, spo-

ním Svazku obcí Prostějov - venkov a dalších spádových obcí. Poz-

lečenského, environmentálního a kulturního rozvoje oblasti. Stra-

ději byla rozšířena o území obce Mostkovice a v roce 2008 o zbytek

tegický plán je zpracován v souladu s nařízením Rady ES č.

Mikroregionu Plumlovsko. Dnes tvoří území regionu společnosti

1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zeměděl-

22 obcí, jeden městys a jedno město: Alojzov, Bedihošť, Biskupice,

ského fondu pro rozvoj venkova.

Bystročice, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrubčice, Klenovice na
Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Krumsín, Mostkovice, Mysle-

Priority MAS:

jovice, Ohrozim, Plumlov, Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stína-

1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství

va, Určice, Vícov, Vrbátky, Výšovice.

2. Zlepšení kvality života na venkově

Členy MAS jsou jak starostové obcí, místní podnikatelé a občané

Tyto priority chceme rozvíjet pomocí projektových žádosti do ná-

tak i zástupci neziskových organizací, spolků a zájmových sdru-

sledujících fichí:

žení.

Fiche:		

Prostějov venkov o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která se

1. Modernizace zemědělských podniků (I.1.1.1.)

řídí zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pra-

2. Podpora nezemědělského podnikání (III.1.1.)

vidly stanovenými pro Program rozvoje venkova.

3. Podmínky růstu a kvalita života na venkově (III.2.1.1., vedl.

www.maspvvenkov.cz

opatření III.2.1.2.; III.2.2.)

Foto: Lubomír Kaprál, snímek z 2. kola fotosoutěže

Foto: Lubomír Kaprál, vítězný snímek z 2. kola fotosoutěže

Informační materiál vydal Prostějov venkov o. p. s.
v rámci realizace projektu
„ Strategický plán Leader region Prostějov venkov 2007-2013.
Fotografie pocházejí z archivů jednotlivých obcí a od účastníků fotosoutěže.
Kontakty:
mob. tel.: 724 788 131, 725 177 677
e-mail: maspvvenkov@seznam.cz, prostejov.venkov@seznam.cz

Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

