INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ mikroregionu Moštěnka
vydání březen 4/2018

ZPRAVODAJ
Úvodní slovo

Projekty

Milé čtenářky,

Nové značení cyklotras

milí čtenáři,
v minulém čísle jsme Vás seznámili
s již realizovanými aktivitami
a projekty, ale i s těmi, které pro vás
připravujeme. V tomto vydání
bychom vám rádi představili souhrn
aktivit, které Centrum společných
služeb mikroregionu Moštěnka v
posledním
půlroce
realizovalo,
a zároveň bychom Vás rádi pozvali na
„ochutnávku“
akcí,
které
připravujeme, či Vás pozvali na
kulturní akce, které pro vás chystají
naše obce a spolky. Věříme, že vás
alespoň některé z nich zaujmou
a svou účastí podpoříte sportovní
a společenský život. Také bychom
Vám rádi představili historii obcí
našeho mikroregionu. Jinak Vám
všem přejeme pevné zdraví, pohodu,
lásku a realizaci svých přání a záměrů.

Mikroregion Moštěnka podal Žádost o dotaci na nové značení
cyklotras.

V roce 2016 vydal mikroregion Moštěnka publikaci CYKLOTOULKY MOŠTĚNKOU,
která čtenáři přiblížila všech 22 obcí pohledem cyklisty. V návaznosti na rozvoj
cestovního ruchu na našem území, byla začátkem letošního roku podána Žádost o
dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt je zaměřen na vytvoření
cykloznačení, které propojí napříč celý mikroregion a vytvoří přehledné trasy
k zajímavým turistickým destinacím a cílům. V rámci toto projektu bude také
uskutečněna výměna informačních map na informačních tabulí v jednotlivých obcí
mikroregionu. Nové informační tabule budou obsahovat celkovou mapu
mikroregionu
v atraktivnějším
grafickém
zpracování
s relevantními
a aktualizovanými informacemi o turistických atraktivitách a místních
zajímavostech. Nebudou také chybět základní i zajímavé informace o obci, ve které
bude umístěna. Tento informační systém přispěje ke zvýšení informovanosti
a orientace návštěvníků při výletech a poznávání míst našeho regionu.
Cykloznačení bude provedeno v souladu s platnou legislativou pro provádění
dopravního značení.
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Centrum společných služeb

Kompostéry do domácností
Nákup kompostérů do domácností mikroregionu Moštěnka je
součástí realizace projektu „Předcházení vzniku textilních a
biologicky rozložitelných odpadů v Mikroregionu Moštěnka“

Nabídka pro
obce
MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s.
aktualizuje svoji strategii „Náš region
– naše radost“ a zapojuje se do nové
aktivity, a to podpory akcí
z Operačního
programu
životní
prostředí.
Obce
mikroregionu
Moštěnka budou mít přes MAS-PM
možnost získat dotační prostředky na
realizaci ÚSES – založení biocenter,
biokoridorů apod. Dále budou
finanční prostředky na protierozní
opatření nebo na revitalizaci prvků
sídelní zeleně. V současné době
manažerky
MAS
Partnerství
Moštěnka, o.p.s. ve spolupráci
s Centrem společných služeb sbírají
od
obcí
mikroregionu
jejich
projektová opatření. Vyhlášení první
výzvy
z Operačního
programu
Životního prostředí je plánováno na
konec roku 2018.

Centrum společných služeb
Mikroregion Moštěnka se dlouhodobě věnuje snižování množství komunálního
odpadu, zejména předcházením vzniku bioodpadů, a tím zefektivňuje systém
odpadového hospodářství v obcích. Skládkování BRKO zamezuje prostřednictvím
systému domácího kompostování. Vznik textilního odpadu snižuje prostřednictvím
kontejneru na sběr textilu. V červenci 2017 byla prostřednictvím Centra společných
služeb podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí,
Prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Oblast
podpory 3.1 - Prevence vzniku odpadů. I přes velký počet žadatelů byla žádost
úspěšná a na základě hodnocení mikroregion Moštěnka získal dotaci. A co nás čeká?
V dubnu a květnu proběhne výběrové řízení na dodavatele, předpoklad dodání
kompostérů a štěpkovačů a kontejneru na textil do obcí je nejpozději v září 2018.
Záměrem projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných
odpadů v Mikroregionu Moštěnka“ je pořízení 164 kusů kompostérů o objemu 1050
litrů, 134 kusů kompostérů o objemu 1400 litrů a 20 kusů kompostérů o objemu
2000 litrů. Dále budou pořízeny tři standardní mobilní štěpkovače, čtyři menší
elektrické štěpkovače a kontejner na textil. Projekt bude realizován v obcích Beňov,
Bezuchov, Čechy, Dobrčice, Dřevohostice, Lipová, Přestavlky, Stará Ves
a Želatovice. Projekt navazuje na již dříve úspěšně realizované projekty
mikroregionu „Mikroregion Moštěnka – nakládání s bioodpady“ z roku 2014
a „Mikroregion Moštěnka – nakládáme s bioodpady a kovy“ realizovaného v letech
roku 2015-2016.

Zuzana Šálková
Zuzana.salkova@smarv.cz
Michaela Zmeškalová
Michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

www.mostenka.cz

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

Archeologové odkryli při rekonstrukci
Infocentra na zámku v Dřevohosticích
pozůstatky původní tvrze

foto: Městys Dřevohostice

V minulém vydání jsme Vás informovali o probíhající rekonstrukci Infocentra na zámku v Dřevohosticích, která je realizována v
rámci projektu Česko-polské spolupráce „Kultura a příroda, známá či neznámá, Rudniky a Moštěnka. Během stavebních úprav se
přerovským archeologům podařilo odkrýt pozůstatky původní gotické tvrze. Jde o nalezení velkého množství kuchyňské renesanční
keramiky z období raného novověku a dvou stříbrných mincí. První představuje jednostranný kruhový peníz se lvem byla ražena
po roce 1469 v kutnohorské mincovně za panování českého krále Jiřího z Poděbrad. Druhá mince je jednostranný haléř Ludvíka
Jagellonského, jenž vládl v letech 1516–1526.
Nalezené zlomky keramiky pocházejí ze třináctého století a dokládají tak nejstarší historii městyse. Tyto nálezy se dají spojit
s doklady osídlení a existencí původní tvrze,“ řekl historik Jiří Lapáček. První písemná zmínka o tvrzi jako panském sídle pochází
z roku 1371.
„Dá se ale předpokládat, že tvrz stála už o něco dříve, již v roce 1358, kdy došlo k přesunu majetku mezi Sudkem z Dřevohostic a
Drslavem ze Šelnberka,“ přiblížil Lapáček.
Podle starosty Petra Dostála je objev archeologů pro historii městyse přelomový. „Při objevení části klenby zavládly pocity nadšení,
protože dokládá nejstarší historii městyse. Mysleli jsme si, že není tak stará,“ řekl.
Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-odkryli-na-zamku-v-drevohosticich-pozustatky-puvodni-tvrze80180205.html
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Projekt

V MIKROREGIONU PLÁNUJEME
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Prvního října 2017 zahájil mikroregion Moštěnka realizaci projektu s názvem „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO
mikroregionu Moštěnka“. Projekt je dvouletý a jeho záměrem je nastavení sociálních služeb tak, aby reagovaly na potřeby občanů
mikroregionu v duchu efektivního využívání finančních zdrojů uvolňovaných do této oblasti služeb pro občany. Projekt je finančně
podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
„V rámci komunitního plánování budeme zjišťovat, jaké sociální služby občané v regionu potřebují a jaké zdroje můžeme pro
zajištění těchto služeb využít. Zaměříme se i na spolupráci obcí, kdy budeme hledat způsob, jakým obce mohou propojit své
finanční a odborné kapacity k zajištění potřebných sociálních služeb,“ uvedla koordinátorka projektu Markéta Poláchová.
Plánování sociálních služeb v mikroregionu se soustředí na tři oblasti, které budou řešit pracovní skupiny „Senioři a osoby se
zdravotním postižením“, „Rodina, mládež a děti“ a „Ohrožené skupiny“. Výstupem z projektu bude aktuální katalog poskytovatelů
sociálních služeb, interaktivní webové stránky a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka. Do
každé domácnosti přijde informační leták o sociálních službách v území.
„Budeme se snažit zapojit do procesu komunitního plánování všechny zainteresované strany, poskytovatele, zadavatele a uživatele
sociálních služeb i veřejnost, oslovit co nejpočetnější skupinu obyvatel mikroregionu. Proto do poloviny roku 2018 uskutečníme v
každé obci setkání s občany, kteří zde budou moci říci své požadavky na sociální služby, názory, podněty,“ dodala Poláchová. Bližší
informace o realizaci projektu a jeho výstupech budou zveřejňovány na www.mostenka.cz a později na samostatném webu
projektu.
Kontakt pro bližší informace: Markéta Poláchová, koordinátorka projektu, tel: 737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@smarv.cz
Bc. Marie Tesařová
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Meziobecní spolupráce

Spolupráce
V rámci přeshraniční spolupráce s Polskem,
probíhá
v současné
době
rekonstrukce
Informačního centra, které je umístěno
v prostorách Zámku v Dřevohosticích. Současně
probíhá i spolupráce s Kabelovou televizí Přerov
a film o mikroregionu Moštěnka a Gmině Rudniki
získává svoji konečnou podobu.

slavnostní otevření zrekonstruovaného Informačního centra,
zhlédnutí prezentačního filmu a prohlídka dřevohostického
zámku včetně Hasičského muzea. Akce přeshraniční
spolupráce chce prezentovat nejen krásy spřátelených
regionů a podporu turistického ruchu, ale i přínos udržování
zvyků, tradic a kulturního dědictví. Vše je připraveno, zbývá
si jen přát „aby to počasí vyšlo“.

Jak jsme Vás již informovali, některé obecní akce proběhly za
účasti Kabelové televize Přerov. Televize natáčela i u našeho
přeshraničního partnera, Gmině Rudniki, v rámci společného
česko-polského setkání, které proběhlo v září 2017.
Jednalo se o přípravu filmu, prezentujícího krásy území
mikroregionu Moštěnka a Rudnik. Ten již získává svou
podobu. Zástupcům Rady mikroregionu byla představena
úvodní znělka, která se opravdu povedla. Všichni se máme
na co těšit. Vzniklý propagační spot bude ilustrovat zajímavá
místa a události obou regionů, včetně ukázky atraktivních
oblastí pro cyklovýlety. Bude promítán ve zrekonstruovaném
Infocentru v Dřevohosticích. Konečná podoba bude známa
na konci dubna. Ve zkrácené verzi bude zpřístupněn na obou
webech spolupracujících přeshraničních partnerů. Současně
bude vytvořeno 22 prezentačních snímků jednotlivých obcí
Mikroregionu Moštěnka v rozmezí od 50 do 80 vteřin.

Mikroregion
uvítá Gminu
Rudniki

Mikroregionální
hry
V letošním roce bude mikroregion Moštěnka pořádat
tradiční Mikroregionální hry 16. června 2018 a to v obci
Beňov. Jedná se již o 15. ročník. Soutěže se zúčastní družstva
z jednotlivých obcí. Přihlášení má své podmínky a jednou je
i, že každé družstvo má 8 členů a součet jejich věku musí být
minimálně 220 let. Dalšími podmínkami účasti na hrách je
přítomnost minimálně 2 žen a jednoho člena zastupitelstva
obce v každém družstvu. Letošní 15. ročník bude ve znamení
oslav. Obec Beňov u příležitosti první písemné zmínky o obci
v roce 1318, bude tento červnový víkend slavit 700 let obce
Beňov.

Ve dnech 16. a 17. června 2018 se uskuteční společné setkání
představitelů mikroregionu Moštěnka a polské Gminy
Rudniky, tentokrát v Moštěnce. V prvním dni proběhne
sportovní klání v rámci mikroregionálních her, které letos
pořádá Beňov. Po jejich skončení a vyhlášení vítězů bude
připraven bohatý zábavný program, jehož součástí bude i
výměna dobré praxe. Na další den je připravena
cyklovyjížďka po krásách našeho mikroregionu. Účastníci
všech věkových kategorií absolvují projížďku dřevohostickým
lesem. V městečku je čeká prezentace mikroregionu,
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Historie

Příběhy našich
kronik
Pojďte si s námi přečíst příběhy křížů, kapliček,
starých cest, památných stromů, míst……ty
všechny se kdysi zapisovaly do kronik. Tyto
jedinečné a rukou psané knihy jsou dnes většinou
uložené ve státních archivech. Co vlastně bylo
úkolem kronikářů?
Těmito slovy začíná publikace pod krásným názvem Příběhy
našich kronik, kterou ve spolupráci s pěti místními akčními
skupinami vydala MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. Dovolte
nám, abychom Vám přiblížili příběh jedné obce

Obec Beňov

Publikace Příběhy našich kronik | foto: archiv obce Beňov

O Beňovských křížích

Tuší a starou češtinou zapsal kronikář do farní kroniky: „Tam,
kde se hlavní silnice křižuje s ulicí k Hačkám, byl roku 1801
postaven dřevěný kříž ku cit a slávě Boží. Tehdejší farář
moštěnský P. Červinka, když kříž tento světil, beňovské vřele
napomínal, aby jej v uctivosti měli. Řeč svou skončil slovy:
Pokud tento ze dřeva kříž bude státi, nebojte se, Beňované,
velkého neštěstí, hromobití ani ohně.“
Bohabojní lidé si to pamatovali a prorocká slova duchovního
se prý skutečně vyplnila. Dokud kříž stál, pohromy se Beňovu
vyhýbaly. Časem ale dřevo uhnívalo, a když se jednoho dne
strhla silná bouře, neměl vítr ani velkou práci s jeho
vyvrácením. Kříž spadl a jeho ramena se zlomila. Stalo se to
v roce 1864 a přesně rok na to Beňov vyhořel.
„Mnozí nad tím kroutili hlavami“, napsal kronikář. Kříž pak
opravili, ale už v roce 1878 byl opět zchátralý. Proto ho
vykopali, jeho zbytky spálili na hřbitově a popel zakopali do
posvěcené země.
Bez kříže ale obec dlouho nebyla. Na stejném místě nechali
postavit manželé Sylvestr a Anna Martilíkovi nový kamenný
kříž, na němž rovněž najdeme nápis Ke cti a chvále Boží.
Martilíkovi pocházeli z gruntu č. 6 a kříž vysvětil 7. července
1878 P. František Martilík, beňovský rodák a farář z Hluku.
Podle jména snad jejich příbuzný.
I dnes je kříž památnou ozdobou Beňova. A že vypadá
udržovaně? To proto, že ho v roce 2010 obec zrestaurovala.
Snad ji tedy bude i dál chránit před neštěstím a pohromami.
Jiný příběh se udál v roce 1826. U beňovského mlýna se
nachází od toho roku kříž, který postavil mlynář František
Ostrčil. Co jej k tomu vedlo se tentokrát dočteme přímo na
památce nebo i v kronice: „Ku cti a chvále Boží, pro odpuštění
hříchu a ulehčení tíhy svědomí pro nemravný čin, skutek
násilný, kterého se dopustil na mladé dívce, která žala
v blízkosti mlýna trávu a v zoufalství se utopila.“ Z kroniky se
další podrobnosti nedozvíme. Je zde ale uvedeno, že na kříži
byl ještě tento nápis: „Všichni, kteří touto cestou jdete,
popatřte a vizte, jestli jest bolest, jako bolest má.“
Nešťastníkův kříž dosud stojí na svém místě. Můžete ho vidět
v zahradě nynějších majitelů domu č. 121.
Zdroj: Příběhy našich kronik

Ani jeden kříž v krajině a mezi lidskými příbytky nestojí
nadarmo. Každý stavěli lidé ze silného citového pohnutí.
Z radosti, vděčnosti či zármutku. Vždy přitom mysleli i na
Boha, na poděkování či na prosbu o ochranu nebo odpuštění.
Mnohé příběhy křížů se dochovaly v kronikách, některé i
v Beňově.

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

6

