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TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. 12. 2020 

Procházky se starosty skončily letos ve Vilémově. Po novém roce budou pokračovat 

Dalších sedm obcí navštívila od konce listopadu do začátku prosince manažerka DSO 

(dobrovolného svazku obcí) Region Moravská cesta spolu s představitelkami MAS 

Moravská cesta. Společně se pokoušejí zmapovat, jaké potřeby, plány a problémy obce 

mají. Tzv. procházky se starosty začala podnikat tříčlenná delegace na začátku října. 

Poznámky z cest si zaznamenaly už u celkem 19 obcí. Většinou se jedná o ty, které se již do 

nového mikroregionu těší. Naposledy se procházky konaly i v Luké, Pňovicích a ve 

Vilémově, kde se vstupem do DSO ještě váhají či vstupovat zatím nechtějí. 

Cholina: Přestavba knihovny, rekonstrukce kulturního domu, zastávka i benefiční koncert 

V době turistické sezóny skvěle funguje Hanácké muzeum Cholina a turistické informační 

centrum. Starostka Kamila Navrátilová má spoustu plánů, jak obec ještě více „vylepšit“. Ráda 

by například přebudovala prostory knihovny tak, aby se v ní mohly konat akce jako Noc 

s Andersenem. Chtěla by také nechat vystavět autobusovou zastávku, zrekonstruovat 

kulturní dům Záloženská dvorana či uspořádat benefiční koncert.  

Liboš: Výborná hospoda, ale i upadající činnost spolků 

Jako jedna z mála obcí se Liboš může pochlubit fungující hospodou Za Vodó. V době běžného 

provozu se tady i vaří. Starosta Jan David je ale smutný z útlumu spolkové činnosti, která dle 

jeho slov upadá. Obává se, že aktivity, jež zde dříve spolky provozovaly, už se nevrátí.  

Strukov: Cyklostezka do Žerotína a nové zázemí za hospodou u hřiště 

Strukov je se svými 146 obyvateli nejmenší obcí na území MAS Moravská cesta, je také 

jednou z nejstarších v Olomouckém kraji. Starosta Jiří Hubáček považuje za největší prioritu 

vybudování cyklostezky do blízkého Žerotína. Plánů by měl Strukov samozřejmě více nebýt 

tak omezeného rozpočtu. Občané by si podle starosty například zasloužili nové zázemí na 

prostranství za hospodou u hřiště. 

Bouzov: Strategický plán je připravený 

A z nejmenší vesničky rovnou do té s největším počtem místních částí. Těch má Bouzov hned 

13. Tady rozvoj neutichá, obec připravuje řadu nových projektů. Starosta Zdeněk Foltýn 

vysvětlil, že strategický plán pro nadcházející období je již připravený.  
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Luká: Nová školka nejlépe i s novým nábytkem 

Hodně se buduje i v Luké, která má šest místních částí. Nyní zde probíhá výstavba mateřské 

školy, která má být dokončena v příštím roce. Starosta František Lakomý by rád vybavil třídy 

školky novým a praktickým nábytkem.  

Pňovice: Obec koupila bývalou stolárnu a má s ní velké plány  

V Pňovicích stojí za obdiv prostředí odpočinkové zóny u rybníka a nová, moderně vybavená 

mateřská škola, která bude brzy sloužit dětem z Pňovic i blízkého okolí. Starosta Radovan 

Štábl prozradil, že obci se povedlo koupit objekt bývalé stolárny a plánuje projekt, jak tuto 

budovu využít. 

Vilémov: Obec chce koupit budovu místního obchodu 

Procházka po obci Vilémov se se starostkou Radmilou Matouškovou uskutečnila i přes 

nepříznivé deštivé počasí. Obec se chystá zakoupit budovu místního obchodu. Na další 

projekty už bohužel nemá peníze a starostka ji nechce zadlužovat. 

Procházky pomohou i při tvorbě nové strategie MAS 

Procházky se starosty se od října uskutečnily také ve Skrbeni, Haňovicích, Bílé Lhotě, 

Července, Měrotíně, Slavětíně, Mladči, Střeni, Příkazích, Nákle, Dubčanech a Horce nad 

Moravou. A bude se v nich pokračovat i po novém roce. Manažerka Libuše Literová návštěvy 

obcí podniká společně s předsedkyní MAS Moravská cesta Julií Zendulkovou a manažerkou 

MAS Miloslavou Hruškovou. Procházky se starosty se neuskutečňují jen kvůli novému DSO, 

ale pomohou i MAS při tvorbě chystané strategie pro období 2021 až 2027, která ovlivní další 

směřování regionu. „Strategii připravíme v průběhu příštího roku. Při současném mapování 

se dozvídáme, o jaké projektové záměry obce usilují a co potřebují,“ vysvětlila Julie 

Zendulková.  

Všem přejeme spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů! 

Marie Šuláková 

PR manažerka 

MAS Moravská cesta, z.s.  

Tel.: +420 703 666 755   
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