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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do začátku roku Vám přeji především hojně
zdraví, štěstí a dostatek času, který jen budete
potřebovat.
Společně si zrekapitulujme přehled těch
nejdůležitějších okamžiků na konci roku 2017.
V minulém čísle zpravodaje CSS jsme Vás
informovali o probíhajícím výběrovém řízení
na svozovou společnost v deseti obcích DSO
MORAVSKÁ BRÁNA. Výběrové řízení bylo již
ukončeno a svoz odpadu v dotčených obcích na
základě uzavřených smluv zajišťuje AVE CZ
odpadové hospodářství.
Již v prosinci 2017 jsme začali intenzívně řešit
problematiku GDPR. Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (angl. General Data
Protection Regulation neboli GDPR) je nová
revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší
ochranu osobních dat občanů. Tato povinnost

se vztahuje na všechny územní celky včetně
povinnosti jmenování tzv. pověřence pro
ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky
Data Protection Officer. Hlavním úkolem DPO
bude monitorování souladu zpracování
osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z
nařízení, provádění interních auditů, školení
pracovníků a celkové řízení agendy interní
ochrany dat.
Dne 15. 2. 2018 v Prosenicích proběhne Valná
hromada svazku DSO MB, kde budou obce
společně diskutovat na toto téma. Máme před
sebou moře práce. Musíme precizně vyhodnotit
současný stav, zvládnout náročný projekt
přípravy na GDPR a také najít a jmenovat svého
DPO. V návaznosti na společný postup při
řešení GDPR budeme na úrovni svazku
projednávat vstup nových členů (obcí) do DSO
MORAVSKÁ BRÁNA, kteří projevili zájem o
členství z důvodu společného postupu.

IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ V RÁMCI PROJEKTU CSS – RADVANICE
Dne 06. 12. 2017 proběhlo IV. setkání starostek a starostů v rámci projektu CSS, jehož hlavní náplní byla
diskuze nad agendou odpadového hospodářství, plánu činnosti na další období a zaměstnanci CSS
informovali členy o dosavadní činnosti centra. Setkání se zúčastnilo 15 obcí svazku. Členové byli rovněž
informování o výsledku výběrového řízení na odpadovou společnost. V průběhu VŘ se vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nebylo možné pokračovat v
zadaném řízení a toto bylo zastaveno. Zadavatel po účastnících
VŘ žádal doplnění údajů, které byly v zadávací dokumentaci
požadovány, ale tyto nebyly doplněny dle zadání. Na základě
nesplnění požadovaných parametrů VŘ nebyly také
jednotkové ceny a tím i celková cena na VŘ akceptována. VŘ
bylo firmou pana Mgr. Budiše zastaveno zveřejněním ve
věstníku dne 21. 12. 2017. Přesto se podařilo po roční usilovné
a velmi intenzívní práci uzavřít smlouvu s dodavatelem
služeb. Tato smlouva byla uzavřena na kalendářní rok 2018 a
nadále budeme hledat takové řešení, které povede ke
spokojenosti nejen občanů obcí, ale i obecní kasy.
Další pravidelné setkání se uskuteční na přelomu
květen/červen 2018. V tomto období již budeme připravovat,
ne-li realizovat mnohé stavební projekty v obcích či kulturní
projekty svazku. Žádost na kulturní aktivity „Program podpory
kultury Olomouckého kraje“ byla podána na podatelně
Olomouckého kraje.
Mgr. Kateřina Krejčí, manažerka CSS
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AKTUÁLNĚ Z OBCÍ – Tučín - outdoor fitness + discgolf park)

* STEZKA POHYBU A ZDRAVÍ*
Ve středu 6. 9. 2017 se v 10 hodin dopoledne
sešli občané Tučína, starostové okolních obcí,
děti základní a mateřské školy společně se
zástupci obce, aby slavnostně otevřeli nově
zbudovanou Stezku pohybu a zdraví v Tučíně.
Tato stezka se skládá z posilovacích a
protahovacích cvičících venkovních strojů,
outdoor sestavy hrazd a discgolf parku. Celkem
můžete na stezce protáhnout všechny části těla
nebo si zaházet diskem na koše. Na stezce bylo
osazeno celkem 8 cvičících prvků a zbudováno
9 vyhazovacích plošin a 9 discgolfových košů.
Stezka je určena pro všechny generace. Část
s venkovními posilovacími stroji je určena
především pro mládež od 14 let a starší občany,
discgolf mohou hrát i děti předškolního věku,
když se naučí házet diskem. Náklady na
vybudování celé stezky jsou velké, ale díky
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
400.000,- Kč uhradila obec jen 185.000,-Kč. Za
tuto cenu by normálně nepořídila ani posilovací
stroje ani část discgolfu. Jeden cvičící prvek
veslování zakoupila Tělocvičná jednota Sokol
Želatovice a věnovala ho obci. A jak vznikla
myšlenka na tuto stezku? I taková padla otázka
od přítomných médií. Jednoduše. Vybudovat
venkovní posilovnu a outdoor fitness cvičící
zařízení vzešlo z požadavků mládeže i
mladých rodin a z dotazníku obce. Discgolf byl
poprvé zapůjčen na hodové odpoledne a
v rámci sportovních klání si občané vyzkoušeli
házení na přenosné skládací koše, které zapůjčil
starosta z Domu dětí a mládeže v Kopřivnici.
Ohlasy byly kladné a tak se oba návrhy spojily
v jeden projekt pod názvem Stezka pohybu a
zdraví
v Tučíně,
který
zastupitelstvo
odsouhlasilo v případě získání dotace. A tak
vše pokračovalo papírovou mašinerií: tvorba
projektu, malování návrhů dětí, podání žádosti,
výběr dodavatele a příprava terénu. Dotace
byla přidělena a tak se mohlo realizovat. A
povedlo se. Symbolicky na zahájení provozu
střihli pásku starosta obce Jiří Řezníček,
zástupce Tělocvičné jednoty Sokol Želatovice
paní Hana Pavlíčková, ředitelka ZŠ Želatovice
Edita Dlouhá a zástupce realizátora pan
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Přemysl Novák z Discgolfu. Po přestřižení
pásky se všichni přítomní vydali na procházku
stezkou, kde obzvlášť děti s nadšením
vyzkoušely cvičící prvky a předvedly, jak stroje
fungují. Na 3. jamce (koši) discgolfu seznámili
bratři
Novákovi
z Discgolfu
všechny
s principem a pravidly této hry včetně ukázky
házení. Ta byla perfektní, neboť pan Novák je
mistrem ČR v discgolfu. Ihned poté si 6
vybraných dětí zasoutěžilo v hodu na koš a
nejlepší byl oceněn starostou obce novým
diskem. Ostatní soutěžící obdrželi univerzální
osvětlení na oblečení nebo kolo. Vítězkou se
stala Sabinka Korejzová s dosažením koše na 6
hodů. Dospělí účastníci šli po ukončení na
pozvání starosty na kávičku a koláček na terasu
obecního úřadu, děti pokračovaly se svými
učitelkami v nácviku a zkoušení discgolfu.
Pravidla
discgolfu:
Na
záložka: Discgolf park Tucin

www.tucin.cz/

Místo kde je možné disc zapůjčit:
 Občerstvení koupaliště v Tučíně v provozní
době
 Obecní úřad Tučín, Tučín 127 (v provozní
době
Podmínky zapůjčení:
Zapůjčit disc si můžou:
 Občané Tučína starší 15 let bezplatně
 Ostatní zájemci starší 15 let po předložení
občanského průkazu a úhradě vratné
zálohy ve výši 300,-Kč/disk
V případě ztráty nebo znehodnocení discu se
vratná záloha nevrací.

DSO Moravská brána
www.dsomoravskabrana.cz

4
Křesadlo 2017 – „Cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci“
Koncem září se již posedmé rozběhly nominace na udělení cen Křesadlo pro výjimečné dobrovolníky z
Olomouckého kraje v následujících oblastech.
•
sociální služby
•
ekologické aktivity
•
spolková činnost
•
děti, mládež, volnočasové aktivity
•
humanitární pomoc, rozvojové projekty
•
zdravotní oblast
•
dobrovolní hasiči
Oceňování v našem regionu zajišťuje společnost Maltézská pomoc, o. p. s. ve spolupráci s naší Unií
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a národním dobrovolnickým centrem Hestia.
Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné práci?
Určitě ANO. Do 7. ročníku byla nominována paní Miroslava Nováková z Tučína za práci pro spolkovou
činnost. Ale samozřejmě by se hodila i kategorie děti, mládež a volnočasové aktivity, ale nominace
mohla být jen jedna.
Paní Nováková byla hodnotící komisí vybrána k ocenění a na slavnostním předání významné ceny
Křesadlo za rok 2017 ve středu 20. prosince v 19. hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci převzala
cenu „Křesadlo za rok 2017“ za vítězství v oblasti spolkové činnosti. Po předávání se uskutečnil koncert
slovenského zpěváka a skladatele Vašo Patejdla.
Blahopřejeme.

Zdroj: Jiří, Řezníček, starosta obce Tučín
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AKTUÁLNĚ Z OBCÍ – Veselíčko
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Má vlast cestami proměn 2018
Rozkvetlé parky a čisté ulice, fasády domů natřené, památky opravené. Tak kdyby to vypadlo v každém
městě, městečku a vesnici… To je sen mnohých z nás. My se tento sen snažíme naplňovat. Jak? Již
několik let pořádáme výstavu Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách
zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Jak na to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otevřít stránku - www.cestamipromen.cz
Kliknout na odkaz modrá kolečko s popisem – Chci přihlásit proměnu
Otevřou se Vám informace o soutěži. Nelekejte se podmínky účasti a platby základního poplatku
4.800,- Kč. Ten hradí Olomoucký kraj. Vše je schváleno!
Dole kliknout na odkaz modrý obdélník – Registruj proměnu
Otevře se Vám registrační stránka, kde vyplníte podle popisků
Po vyplnění a kontrole odkliknete Odeslat.

Prostřednictvím
fotografií
a
příběhů
prezentujeme stav před rekonstrukcí a po ní.
Každý rok na výstavě uvidíte opravy
různorodých staveb – od sakrálních objektů,
přes
obecní
úřady,
školy,
zastávky,
multikulturní centra, náměstí a návsi, po
krajinářské úpravy v parcích a sadech. Do
samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují
místní obyvatelé.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou
kraje České republiky a spolupracuje řada
dalších organizací a institucí. Výstavou
děkujeme tvůrcům proměn za jejich úsilí
vytvářet hezčí a užitnější prostředí pro nás
všechny.
A jak celá myšlenka výstavy vznikla? „Zrodila
se v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře
u Myslíva. Rybníček na návsi, který kdysi
sloužil jako náhon pro mlýn, přišel vlivem
meliorací o vodu a po dlouhá léta sloužil jako
místní skládka. Zarůstal vrbami, které se
rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly
vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se
místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce.
Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve
spolupráci se zemědělskými družstvem pokryli
ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem
architektonický projekt, který všichni místní
odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a
keřů, pánové vlastnoručně a ze svého dřeva
vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště.
Proměna k neuvěření, bez veškerých dotací. Ale
vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před
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úpravou,“ popisuje zahradní architektka a
zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.
Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování.
Každý rok v květnu se koná slavnostní veřejná
vernisáž výstavy na Vyšehradě v Prazena
Vyšehradě v Praze. Vernisáž probíhá celý den –
můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky,
regionálními pochutinami, koncerty… Zde
výstava setrvává měsíc. Poté se rozjede do
různých koutů České republiky a takto putuje
celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných
prostranstvích v obcích a městech, v
knihovnách, na úřadech, ministerstvech,
univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na
nádražích.
Nejhezčí proměny každý rok oceňujeme.
Hodnotí je veřejnost v den zahájení na
Vyšehradě a po celý rok na webu, a také
odborná porota architektů od vedením pana
arch. Josefa Pleskota.
A nesmíme zapomenout na symbol celého
projektu. Tím je kamenné srdce, které bylo
vykopáno na vyšehradské akropoli při
budování závlah pro vyšehradský park. Toto
Srdce vlasti si každý rok předávají hlavní
partnerské kraje, aby ho opatrovaly, stejně jako
veřejný prostor naší země. Na zdraví Srdce
vlasti a Srdcí krajů dohlíží pan prof. Jan Pirk.
Dává vám to celé smysl? Zapojte se také –
přihlaste proměnu ve své obci nebo v ní
uspořádejte výstavu (je to jednoduché –
výstavu půjčíme zdarma!). Nebo se pro začátek
vydejte podívat na výstavu jako návštěvník. Její
putování můžete sledovat na webu nebo na
Facebooku.
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Kultura v obci – Jezerníce, Sobíšky
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Kultura v obci – Jezernice
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Kultura v obci - Veselíčko
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Kultura v obci - Tučín
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TEPLO

DOMOVA“

ZAJÍMAVOSTI A INFORMACE
PRO VÁS – NAŠE UŽIVATELE, ZÁJEMCE O
NAŠE SLUŽBY A NAŠE PŘÍZNIVCE. č. 6 (srpen 2017)

VIDA - sociální služby, s.r.o., korespondenční adresa
Loučka 23, ul. Bartoše Vlčka č. 6/3, Lipník n./ Bečvou, PSČ 751 31,

Úřední hodiny: pracovní dny 10 – 13 hodin Email:
vidads@seznam.cz, www.vidads.cz Telefon: 773 752 137
***********************************************************************************
OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Důležité informace: Cílová skupina: SLUŽBA CELODENNÍ
-

děti (3 -18 let)
mladší dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ KLIENTA:
„CHCI ZUSTAT DOMA“

Běžný úklid v domácnosti klienta provádíme vlastními prostředky. Můžeme
uspokojit zájemce v regionu „Lipensko“, tím se rozumí i okolní obce, kde fungují
samosprávní Obecní úřady. Poskytujeme pomoc s vyřízením příspěvku na péči,
průkaz zdravotně těžce postiženého (ZTP) a poradenskou pomoc.
SAMOSTATNÉ DOPŇKOVÉ SLUŽBY:
Poskytovatel: Mgr. Marie Vinklerová, DiS., IČ: 641 10 346, informace můžete
dojednat PO-PÁ od 10 do 13 hodin na adrese Lipník nad Bečvou, ul. B. Vlčka 6/3.
 Dovoz stravy do domácnosti pro uživatele našich služeb zdarma
 Doprovod vozidlem k lékaři 15 Kč/km i mimo Lipník
 Půjčovna maškarních kostýmů – rodinné půjčovné (i pro dospělé)

Neváhejte nás kontaktovat! Umístíme Vaši reklamu, ohlásíme Vaši událost, pomůžeme
zefektivnit výkon veřejné správy!!!
Kontakty CSS
Mgr. Kateřina Krejčí – manažer CSS
+420 608 830 222
RNDr. Miroslav Zapletálek – specialista
odpadové hospodářství
+420 602 755 928
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VEŘEJNÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Základní a mateřské školy

Obec

MŠ

ZŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
speciální gymnázia
stupeň stupeň
třídy

Web, adresa

Buk

1

Dolní Újezd

1

1

www.dolni-ujezd.cz

Jezernice

1

1

www.jezernice.cz

Lazníky

1

1

www.lazniky.cz

Osek nad Bečvou

1

1

1

www.oseknadbecvou.cz

Pavlovice u
Přerova

1

1

1

www.pavloviceuprerova.cz

Prosenice

1

1

www.prosenice.cz

Radslavice

1

1

www.radslavice.cz

Sušice

1

www.susice.mitranet.cz

Tučín

1

www.tucin.cz

Veselíčko

1

Celkem

11

www.obecbuk.eu

www.obec-veselicko.cz

1 (DDŠ)
7

2

1

0

Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020
MAS Moravská brána „Společně v pohybu“

Základní školy
Obec

Adresa

Kontakt

Dolní Újezd

Dolní Újezd 24

581 795 290

Jezernice

Jezernice 39

581 771 752

Lazníky

Lazníky 13

581 228 012

Osek nad Bečvou

Osek nad Bečvou 78

581 705 922

Pavlovice u Přerova

Pavlovice u Přerova 133

581 791 256

Radslavice

Školní 3, Radslavice

731 714 661

Prosenice

Školní 49, Prosenice

581 226 038

Zdroj: vlastní šetření
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Mateřské školy
Obec

Adresa

Kontakt

Buk

Buk 21

581 226 039

Dolní Újezd

Dolní Újezd 42, Staměřice

581 795 278

Jezernice

Jezernice 39

581 771 752

Lazníky

Lazníky 13

581 228 012

Osek nad Bečvou

Osek nad Bečvou 78

581 705 922

Pavlovice u Přerova

Pavlovice u Přerova 133

581 791 256

Radslavice

Školní 3, Radslavice

731 714 661

Prosenice

Školní 49, Prosenice

581 226 038

Sušice

Sušice 63

581 791 032

Tučín

Tučín 100

581 227 052

Veselíčko

Tupec 40, Veselíčko

581 793 268

Zdroj: vlastní šetření

Zdravotnická zařízení
Obec

Typ zařízení

Adresa

Telefon

Dolní Újezd

praktický lékař pro dospělé

Dolní Újezd 155

581 795 300

Osek nad Bečvou

praktický lékař pro dospělé

Osek nad Bečvou 250

581 772 496

Pavlovice u Přerova

praktický lékař pro dospělé

Pavlovice u Přerova 101

581 791 013

Prosenice

praktický lékař pro dospělé

Prosenice 219

581 226 000

Veselíčko

praktický lékař pro dospělé

Veselíčko 68

603 478 913

Dolní Újezd

praktický lékař pro děti a dorost

Dolní Újezd 155

581 795 234

Osek nad Bečvou

praktický lékař pro děti a dorost

Osek nad Bečvou 250

581 772 496

Pavlovice u Přerova

praktický lékař pro děti a dorost

Pavlovice u Přerova

581 226 063

Prosenice

praktický lékař pro děti a dorost

Prosenice

721 897 156

Veselíčko

praktický lékař pro děti a dorost

Veselíčko 68

581 772 496

Dolní Újezd

pracoviště stomatologa

Dolní Újezd 155

581 795 234

Pavlovice u Přerova

pracoviště stomatologa

Pavlovice u Přerova

581 791 305

Prosenice
Zdroj: vlastní šetření

pracoviště stomatologa

Na loukách 219

581 203 334
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Sociální služby sídlící v DSO Moravská brána
Druh zařízení sociálních služeb
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
poskytuje pobytové služby pro seniory: mladší
senioři (60-80 let) a starší senioři (nad 80 let).

Počet

Adresa

Telefon

1

Pavlovice u Přerova 95,
751 12 Pavlovice u
Přerova,
http://daspavlovice.cz/

581 701 955
778 701 769

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPS ČR

Knihovny
Obec

Adresa

Telefon

Bohuslávky 114

581 796 310

www.bohuslavky.knihovna.info

Buk 21

581 226 033

www.obecbuk.eu

Dolní Nětčice

Dolní Nětčice 49

581 627 212

www.dolninetcice.cz

Dolní Újezd

Dolní Újezd 155

581 795 297

www.dolni-ujezd.cz

Grymov

Grymov 27

581 220 421

www.grymov.cz

Hlinsko

Hlinsko 13

581 797 369

www.obec-hlinsko.cz

Jezernice

Jezernice 206

581 771 750

www.jezernice.cz

Lazníčky

Lazníčky 35

581 033 033

www.laznicky.cz

Lazníky

Lazníky 116

581 228 022

www.lazniky.cz

Lhota 63

581 797 326

www.knihovnalhota.webk.cz

Oprostovice 12

581 627 210

www.oprostovice.cz

Osek nad Bečvou 78

581 705 925

http:/oseknadbecvou.knihovna.cz

Pavlovice u Přerova Pavlovice u Přerova 102

581 791 215

www.pavloviceuprerova.cz

Prosenice

Prosenice, Na Návsi 10

581 226 034

www.prosenice.cz

Radslavice

Radslavice, Školní 5

724 193 799

www.radslavice.cz/knihovna

Radvanice

Radvanice 9

581 226 035

www.obecradvanice.cz

Sobíšky

Sobíšky 8

581 228 759

www.sobisky.cz

Sušice

Sušice 59

581 332 269

www.knihovnasusice.webnode.cz

Tučín

Tučín 127

581 227 032

www.tucin.cz

Veselíčko 68

581 793 255

www.knihovnaveselicko.webk.cz

Zábeštní Lhota 13

581 228 746

www.zabestnilhota.cz

Žákovice 100

724 075 231

www.knihovnazakovice.webz.cz

Bohuslávky
Buk

Lhota
Oprostovice
Osek nad Bečvou

Veselíčko
Zábeštní Lhota
Žákovice

web

Zdroj: vlastní šetření
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