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Vážený čtenáři, příteli venkova!
Tímto svazkem – v pořadí desátým – završujeme první dekádu reálného zachycení tváře našeho 
českého, moravského a slezského venkova. 
Naše Tvář nikdy neměla ambici zaznamenat vše, co venkov prožívá, ale chce ukázat na ty, kteří 
v praxi vykazují nejlepší výsledky při realizaci vládního Programu obnovy venkova prostřednictvím 
naší úspěšné soutěže Vesnice roku. 

Díky internetu si dnes každý může v knize publikovaná sídla dohledat, ale zkuste si sednout 
s vnoučetem, přáteli, či jen tak každý sám a řekněte, že není rozdílu mezi obrazovkou a pěkně 
provedenou knihou. 
I proto, že jsme přesvědčeni, že tištěná kniha je hodnotou, vydáváme i letos prezentaci našich 
nejlepších. 
Každý rok je rámován posunem priorit v obcích - bojem o čistou vodu, se suchem, odpady, 
snahami o zachování základních služeb poštovních, školských, obchodních či o udržení místa 
setkávání v podobě místních hostinců. Přesto je v naší krásné zemi nemálo těch, kteří umí navíc 
usilovat i o onu TVÁŘ venkova. 

Ať už máte některou z knih či celou devítičlennou kolekci, doplňte ji v tomto roce o tu novou, 
desátou. Vy, kteří máte jen tento svazek, máte možnost si kolekci doplnit. Stačí-li Vám pro inspiraci 
kniha tato, je to stejně dobře. 
V posledním lednovém týdnu se setkali vítězové všech 25 ročníků Vesnice roku a z úst prezidenta 
zaznělo přání, aby po etapě urbanizace přišel den, který nazýváme dezurbanizací. 
Příliv nové krve do našich obcí by se slušel dříve, než tato kniha naplní knihovní polici s názvem 20. 
Tvář venkova. 

Přeji úspěšných dalších 25 Vesnic roku a 10 Tváří venkova. 

Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Bělotín
1.místopředseda SPOV ČR 

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže 
Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout 
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní 
tradice a zapojují se do společenského života v obci. Význam soutěže podtrhuje každoroční účast téměř tří 
stovek obcí. 
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejz-
dařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Obce přihlášené do soutěže jsou 
hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, 
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie 
obce. 
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve 
hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, 
které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. 

Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postupuje do nadnárodní soutěže s názvem Evropská cena 
obnovy vesnice, kterou vyhlašuje, ve dvouletém intervalu, Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 
a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE). 

V roce 2019 se do soutěže přihlásilo celkem 206 obcí ze třinácti krajů České republiky. Třináct obcí, které zís-
kaly ocenění Zlatá stuha, za vítězství v krajském kole, postoupily dále do celostátního kola, které proběhlo 
v prvním zářijovém týdnu. 

Vítězem pětadvacátého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2019“ se stala obec Lipová z Ústeckého kraje. 
Na druhém místě se umístila obec Ratiboř ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Libovice ze Středočes-
kého kraje.  

Úvodní slovo Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova
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Bělotín
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aj Počátky Bělotína spadají do 2. poloviny 12. století. Stře-

dověké falzum z roku 1201 uvádí Bělotín mezi obcemi 
náležejícími k hranickému újezdu, majetku premonstrát-
ského kláštera Hradisko u Olomouce. Listina byla součás-
tí zápisů užitých ve sporu s rajhradskými Bednediktiny. 
V listině je jméno obce psáno Belotyn, česky je zde psá-
no mnoho dalších jmen a názvů. Je to doklad o tom, že 
původní obyvatelstvo obce bylo české a obec je slovan-
ského založení až do 14. století. Teprve potom přistoupi-
la k původní slovanské kolonizaci kolonizace německá. 
Údajným kolonizátorem - zakladatelem Hranic měl být 
roku 1169 rajhradský benediktin - poustevník Jurik. Spor 
byl dořešen roku 1222, kdy hranické panství připadá 
klášteru Hradisko. Z tohoto sporu „bílých“ premonstrátů 
a „černých“ benediktinů o právo na založené vsi vychází 
zajímavá hypotéza původu jmen Bělotín a Černotín. Ve 
všech místních částech je zástavba tzv. německého typu 
– tedy bez centrální návsi či náměstí, jednotlivé domy 
a usedlosti jsou umístěny podél vodního toku a zpravidla 
souběžné páteřní komunikace se zahradami a polnostmi 
za domem. Domy mají sedlové střechy, častá je v regio-
nu populární tzv. hranická pálená krytina, také díky tzv. 
sousedským slevám, poskytovaných výrobcem. 
Obec za téměř třicet let neporušila původní zástavbovou 
čáru, a i připravovaný ÚPSÚ je v tomto ohledu velice citli-
vě navržen, Naše heslo je – půda nás má živit. Každá větší 
stavba je diskutována z míst dalekého rozhledu, aby bylo 
zachováno panorama obce. Obec má dvě památky za-
psané na seznam památkově chráněných objektů – Kos-
tel sv. Jiří v Bělotíně a Filiální kostel sv. Urbana v Nejdku. 
Obě památky jsou opraveny obcí. Obec má až na dva 
polní kříže opraveny 4 obecní kaple, dvě Boží muka a 13 
křížů, dále 4 památníky první světové války a 4 jiné pa-
mátníky. Obec zrekonstruovala barokní faru, kde je země-
dělské muzeum, muzeum sborového zpěvu a pamětní 
síň ThDr, Jaroslava Studeného. Obec fyzicky zachránila 
a zgenerálkovala dvě barokní štítové zdi v místní části 
Nejdek. Z torza povstala socha sv. Jana Nepomuckého 
v Nejdku. Obec pečuje o památník Evropského rozvodí. 
V obci je dnes 16 soch akademického sochaře Michala 
Moravce, doplňující nejcennější část obce – kosteloškolní 
návrší a křižovatku silnic. Plastiky Kateřiny Pavlicové dnes 

zdobí obecní úřad a kaple v Bělotíně, Lučicích a Kunči-
cích. Postupně byly citlivě obnoveny všechny obecní 
objekty (některé vyžadují znovu opravit – 25 let je maxi-
mální cyklus).
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nejsou povolovány. V obci bylo opraveno několik starých 
domů a to v duchu selského baroka.

Čejetice
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aj Obec Čejetice se rozkládá na 2104 hektarech v nadmoř-
ské výšce 377 m v okresu Strakonice, 51% tvoří orná půda, 
pětina lesy. Katastrem protéká řeka Otava a krajinu zdobí 
četné rybníky. Ve všech částech obce žije 925 obyvatel.
Obec Čejetice je tvořena pěti místními částmi, kterými 
jsou: Čejetice – první písemná zmínka je z roku 1289, Dnes 
zde žije 626 obyvatel, je tu železniční stanice, autobuso-
vé spojení, mateřská škola, sídlo obecního úřadu, kulturní 
dům s pohostinstvím a sportovně rekreační areál včetně 
chatek. Mladějovice – první zprávy jsou z roku 1298, ves-
nici obývá 155 obyvatel, zatímco koncem dvacátých let 
minulého století dosahoval jejich počet téměř trojnásob-
ku. V Mladějovicích vyrůstal legendární loutkář Josef Sku-
pa. Sedlíkovice – jejich psaná historie se počítá od roku 
1367, vesnicí procházela jedna z větví Solné stezky od Pra-
chatic k Otavě. Dnes zde žije 39 obyvatel. Sedliště – nej-
mladší vesnice z celé obce s nejnižším počtem občanů. 
Poprvé se objevuje v historických pramenech až v roce 
1582. Z 11 popisných čísel je stále obydlených 6, a to 15 
obyvateli. Sudoměř – proslulá jako dějiště první vítězné 
bitvy Jana Žižky v roce 1420. Na návsi jsou vystaveny his-
torické zemědělské stroje. Sudoměr má 90 obyvatel.
Obec ve svém charakteru vytváří semknutou zástavbu, 
urbanisticky kompaktní s minimální zástavbou na odlou-
čených plochách. Stavby jsou koncentrovány na malé 
ploše kolem centrálních veřejných prostranství. 
Území obce je oblast krajinného rázu charakteristického 
pro typ harmonické zemědělské jihočeské krajiny, dopl-
něné lesy, vodními toky a rybníky. 
Již několik let obec Čejetice investuje do oprav kulturní 
nemovité památky kostela sv. Havla v Čejeticích. V tomto 
roce plánuje rekonstrukce elektroinstalace a drobné sta-
vební práce. Předpokládáme, že by mohla být kompletní 
rekonstrukce kostelíka dokončena v příštím roce.
V roce 2018 proběhla rekonstrukce pomníku vodovodu 
princezny Hedviky, který se nachází v unikátní soustavě 
rybníků – tzv. Sudoměřské rybniční soustavě. Vodovod 
spojuje podzemní štolou rybníky Mlýnský a Škaredý. Tak-
to akce byla realizována za přispění dotace z MMR. 
Obec se řídí platným územním plánem a případně využí-
vá konzultací a poradenství architektů a inženýrů v oblas-
ti stavebnictví. Stavby, které by narušovaly vesnický ráz, 



za přírodní památku vyhlášena již v r. 1972. V přírodním 
parku Halštrov nad obcí Výhledy se pak nachází prame-
ník potoka Bílý Halštrov, který jako jediný z oblasti Haz-
lova není součástí povodí řeky Ohře. Přírodní památkou 
je také naleziště vesuvianu „egeran“ v lokalitě „U cihelny“, 
díky kterému o Hazlovu psal i J. W. Goethe. V katastru 
obce Polná se nachází přírodní rezervace „Ztracený ryb-
ník“, která je zajímavá porostem borovice blatky.
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Hazlov
K

ar
lo

va
rs

ký
 k

ra
j První zmínka o obci pochází z roku 1224, kdy se v his-

torických pramenech objevuje Bedřich z Hazlova, který 
pravděpodobně založil místní hrad. Páni z Hazlova vlast-
nili obec až do roku 1401, kdy ji od nich odkoupil Mikuláš 
Jur z Chebu. Dalšími majiteli Hazlova byli od roku 1450 
Landwüstové, později loupeživý Jan Maléřík, od roku 
1579 Kocovští, dále Dětřichovci a na krátkou dobu také 
Nosticové. Poté získali obec i hrad Moserové, kteří jako 
dobří páni pomohli Hazlovu z krize a rozšířili hrad, který 
nakonec přestavěli v zámek. Posledním šlechtickým ro-
dem obývající zámek byli až do roku 1945 Hemfeldové. 
Do konce 18. století byl Hazlov převážně zemědělskou 
obcí. Na počátku 19. století se v Hazlově, stejně jako na 
celém Ašsku začal rozvíjet průmysl, převážně textilní. 
V roce 1822 byla otevřena první přádelna, která byla po-
háněna vodním kolem. Následovali textilní irmy Bareu-
ther a Weigandt. Největší továrna vznikla přímo v cent-
ru obce, a patřila průmyslníkovi Göldnerovi. Tato irma 
existovala (s novými majiteli) až do roku 2008, kdy byla 
uzavřena. Již v roce 1553 zde byl v sousedství dnešního 
zámku založen pivovar s nejstarší tradicí na Ašsku
Obec Hazlov leží cca na polovině cesty mezi městy Cheb 
a Aš, nachází se v okrese Cheb a náleží pod Karlovarský 
kraj. Průměrná nadmořská výška obce je 550 metrů nad 
mořem. Člení se do sedmi částí, kterými jsou: Hazlov, Lip-
ná u Hazlova, Polná u Hazlova, Výhledy, Skalka u Hazlova, 
Otov u Hazlova a Vlastislav. 
K významným památkám obce patří bezesporu římsko-
katolický kostel Povýšení sv. Kříže, postavený v letech 
1687-88, který je součástí areálu bývalého hradu ze 13. 
stol. Další zajímavou stavbou je hřbitovní kostelík sv. Jiří 
z r. 1666. U cesty, k vrchu Kalvárie, s pomníkem obětem 
1. sv. války z r. 1923 postaveném dle návrhu J. A. Mayerla 
z Chebu, stojí výklenková kaple z r. 1750. A kousek odtud 
u cesty na Seeberg jsou tři kamenné kříže. Dalším zají-
mavým objektem je bývalý evangelický kostelík z r. 1907 
v ulici k nádraží, který využívá občanské sdružení k pořá-
dání veřejných kulturních akcí.
Z hlediska přírodních památek patří k nejzajímavějším 
Goethovy skalky, kde jsou na 2,5 ha lesní plochy velmi 
zajímavé skalní útvary křemenného valu. Lokalita, která 
se nachází kousek od silnice na Aš nad obcí Skalka, byla 



jde pouze k mírným změnám. Nebude měněn půdorys 
budov, bude pozměněna výše střech, nikoli jejich typ. 
U skanzenu zachováme zdobné vnější prvky obvodové-
ho zdiva i klenbové stropy, kulturní sál bude proveden 
v nádechu rázu seníku s vazbou z masivních trámů. U tě-
locvičny bude z důvodu vytápění nutno provést zateple-
ní budovy, ale nová fasáda bude provedena s náznakem 
původních oblouků ve zdech.
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Libovice 3. místo v soutěži Vesnice roku 2019
St

ře
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aj Přibližně 630 let stará Libovice je obec I. stupně s nejzá-

kladnější agendou, v ORP Slaný, okres Kladno ve Středo-
českém kraji. Obec vznikla jako zemědělská osada, v 19. st. 
se zde těžilo černé uhlí. Původní zástavbu tvoří zejména 
jádro obce - historická náves obklopená statky, od ní se 
rozprostírá novější či zrekonstruovaná zástavba rodin-
ných domů venkovského typu. 
Z celkového počtu obyvatel 357 je 21% dětí a mládeže. 
Obec se rozkládá na hranici CHKO Džbán v mělkém údo-
lí, po jehož dně teče Byseňský potok. Svahy údolí tvoří 
z většiny pole a severozápadní třetina katastru je zales-
něná. Oblast leží ve srážkovém stínu a patří k nejsušším 
v Česku.
Obec má vlastními silami vypracovaný Strategický plán 
obce Libovice schválený zastupitelstvem v prosinci 2012. 
Plán obsahuje územně-analytickou část a strategickou 
část s projektovými kartami. Občasně jsou přidávány 
nové větší projektové záměry. Část občanů, zejména tzv. 
Spolek na obnovu obce Libovice, se na jeho tvorbě aktiv-
ně podílí. Dokument je trvale zveřejněn na webu obce. 
Hlavním cílem rozvoje obce je vytvoření podmínek pro 
další zvýšení hodnoty prostředí pro bydlení, pro zkvalit-
nění podmínek života obyvatel, jejich většího zapojení 
přímo v obci. 
Historická zástavba v centrální části obce je tvořena pře-
devším velkými původními statky a selskými usedlostmi, 
jež s dobou změnily svá využití. U mnohých se zachova-
ly cenné vstupní brány a celkový klasický výraz. Největší 
z nich je čp. 1 ve vlastnictví obce, jehož z návsi viditelná 
část již prošla přestavbou snažící se o zachování původ-
ního charakteristického rázu. Na návsi též stojí nemovitá 
kulturní památka – kaplička Sv. Václava, jež prošla celko-
vou rekonstrukcí v r. 2008 pod odborným dohledem 
akad. mal. Štorka, který restauroval interiérové malby. Dal-
ší hodnotnou památkou je pilíř s reliéfem Bolestné Pan-
ny Marie, tzv. Boží muka s křížem, která byla restaurována 
Mgr. Jakubem Ralem ak. soch. a rest. v r. 2010. V lese pak 
stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou vloni ve vlastní 
režii opravili myslivci z místního spolku. 
Objekty, které se obec chystá rekonstruovat  - chlévy ve 
skanzen a kulturní sál a stodolu v tělocvičnu – budou co 
nejvíce dodržovat původní ráz a charakter. Zvenčí do-
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ze svých původních domovů nedodržují. I přesto je kul-
turní a společenský život obce velmi bohatý. Jen na rok 
2019 je naplánováno 25 akcí, kterých se účastí jak místní, 
tak i návštěvníci z nedalekých měst a obcí.  

Lipová 1. místo a titul „Vesnice roku 2019“
Ú

st
ec

ký
 k

ra
j Lipová (dřívější názvy Hanšpach či Haňšpach, německy 

Hainspach) je obec v nejsevernější části České republiky, 
v okrese Děčín, v západní části Šluknovského výběžku. 
První zmínky o obci jsou již z poloviny 14. století. V roce 
1566 vzniklo samostatné panství Hainspach, v roce 1925 
se obec stala městysem. V roce 1945 musela obec opus-
tit drtivá většina obyvatel. K obci byla připojena obec Liš-
čí (původní název Röhrsdorf), o které jsou první zmínky 
z roku 1543.
V dobách největšího rozmachu měla obec asi 3 100 oby-
vatel (kolem roku 1910). Po odchodu původních obyvatel 
v roce 1945 se počet obyvatel stále snižoval. V posledních 
letech se stabilizoval až k současnému počtu. Průměrný 
věk obyvatel 42,45 let. 
Současná urbanistická struktura obce je významně a ne-
vratně narušena demolicí mnoha objektů v poválečném 
období, kdy byla zlikvidována více jak polovina domů 
v obci. Obec Lipová se nachází na území Krajiny podstáv-
kových domů, kdy desítky objektů, které můžeme vidět 
jenom na speciickém území Čech, Německa a Polska, 
tvoří rozpoznatelný charakter celé oblasti. V centrální obci 
je ve větší míře zastoupena zástavba městského typu, 
kdy vedle nezaměnitelných podstávkových domů po-
tkáváme městské domy a vilky z přelomu 19. a 20. století 
a první čtvrtiny 20. století. Mezi významné objekty patří 
kostel sv. Šimona a Judy, barokní „nový“ zámek (ve velmi 
špatném stavu) s anglickým parkem a kouzelnou lipovou 
alejí, také se zde nachází památkově chráněný zrekon-
struovaný podstávkový dům čp. 424. Vesnice si udržuje 
svůj venkovský charakter především absencí panelových 
domů. Obec leží v nadmořské výšce 366 m v údolí, ze 
všech stran obklopena vrchy s pastvinami, poli a lesy. 
V katastru obce pramení Liščí potok, je zde 10 obecních 
rybníků, přičemž 7 z nich je v majetku obce a prošly re-
konstrukcí. Rybníky jsou výrazným prvkem celkového 
výrazu obce. Obec je součástí Šluknovské pahorkatiny, 
která se vyznačuje mírně zvlněnou krajinou s výškovými 
rozdíly do 300 m, bez výrazných prvků, také zachovalou 
přírodou a střídavými lesními porosty. 
V obci byla naprosto zpřetrhaná kontinuita společenské-
ho života po odchodu původních obyvatel obce. Do 
obce přišli lidé ze všech koutů země, kteří většinou zvyky 
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vyznačuje významnými plochami veřejné zeleně. Územ-
ním plánem je tento prostor označen jako urbanisticky 
hodnotný prostorový celek, a jako takový je ho nutno do 
budoucna chránit před nešetrnými zásahy jak do charak-
teristického způsobu zástavby, tak v plochách veřejných 
prostranství. Zástavba drobnějšího měřítka vznikala jed-
nak blíže řece Novohradce a dále byla rozvíjena jižním 
směrem podél založené komunikační sítě.
Architektonickou dominantou celé obce je především 
evangelický kostel uplatňující se v pohledovém panora-
matu obce, který je součástí vymezeného urbanisticky 
hodnotného prostorového celku.

Lozice
Pa

rd
u

b
ic

ký
 k

ra
j Obec Lozice patří mezi menší obce o rozloze 367,8 ha. 

Rozprostírá se po obou březích říčky Novohradky, 18 km 
východně od okresního města Chrudim, 3 km severně 
od Luže. Obec leží na samé hranici Českomoravské vy-
sočiny v nadmořské výšce 281 m. n. m. K 1. 1. 2019 zde 
trvale žije 160 obyvatel. V obci je 49 rodinných domů 
a 14 rekreačních objektů. Místní demograickou situaci 
charakterizuje také další důležitý ukazatel – průměrný věk 
obyvatelstva, který činí 40,8 let (údaj k 1. 1. 2018). Věkovou 
strukturu obce lze tedy z ekonomicko-sociálního hledis-
ka označit za vcelku příznivou.
Obec leží mimo významnější dopravní tahy na křižovatce 
silnic III. třídy. Hromadnou přepravu osob zajišťují v do-
statečné míře autobusy prostřednictvím dopravce ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a.s. Autobusové zastávky jsou umístěny 
v centru obce. Vlaková doprava je pro obec okrajová, nej-
blíže je vlaková stanice Uhersko – 10 km vzdálená. Řeše-
ným územím není vedena žádná turistická trasa, prochází 
jím však značené cyklotrasy 4119 Lovětín - Pardubice, zá-
mek. V rámci Svazku obcí Košumberska byla v roce 2015 
zpracována irmou Transconsulting s.r.o. studie provedi-
telnosti „CYKLOKOMUNIKACE ÚZEMÍM NOVOHRADKY“.
V územně správním členění obec náleží do Pardubické-
ho kraje, okresu Chrudim a spadá do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností (ORP) Chrudim. Pověřeným 
obecním úřadem (POU) je pro obec Lozice obec Chrast.
První zmínka o obci Lozice pochází z období okolo roku 
1129 a je spojena s olomouckým biskupem Jindřichem 
Zdíkem a katedrálním chrámem sv. Václava v Olomouci. 
V roce 2019 obec Lozice slaví 890 let. 
Obec Lozice si do současnosti zachovala původní urba-
nistickou strukturu, která je přirozeně rozvíjena. Urba-
nistickou osou obce byla a do budoucna zůstane řeka 
Novohradka, která svým záplavovým územím určuje bu-
doucí směry rozvoje. Urbanistická koncepce je stanove-
na s ohledem na zachování a možný rozvoj charakteris-
tických způsobů zástavby – zástavba tvořená původními 
zemědělskými usedlostmi s významnějším hospodář-
ským zázemím a zástavba „domkářského“ charakteru. Pů-
vodní hospodářské statky vytvořily východní a západní 
linii zástavby, mezi nimiž vznikla rozsáhlejší náves tvo-
řená nivou Novohradky. Tento prostor se v současnosti 
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chod, knihovna, tělocvična, nástavba KD…) opět formou 
práce studentů. 
V obci je několik desítek původních domků z kotovic, 
některých v dobrém stavu, jiné bohužel chátrají. Za péči 
o ty původní, nejstarší, vděčíme většinou chalupářům, 
kteří nemají tendenci je modernizovat nebo zcela zbou-
rat a postavit dům nový. V současné době je ale v Mor-
kůvkách velká poptávka po stavebních místech, několik 
starých domů bylo v poslední době zbouráno.

Morkůvky
Ji

h
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ra
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ký
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j První písemná zmínka o obci pochází z doby kolem roku 

1350 (prameny se rozcházejí), avšak osídlení sahá až do 
doby, kdy se v tomto kraji potulovaly tlupy lovců mamu-
tů. Archeologické nálezy dokládají řadu pozdějších kul-
tur. V devátém století se v této oblasti usadili první Slova-
né, jejich pohřebiště bylo nalezeno na Hotařském kopci. 
Pod tímto vrchem stávala ves Topolany, která zanikla na 
začátku 13. století, tedy v době tatarského vpádu. Mor-
kůvky byly založeny po obou stranách potoka tekoucího 
z jižních svahů, má půdorys kříže. Vyrůstala jako typická 
ulicovka. Původní náves se nacházela v části zvané Kaš-
tánka. S přírůstkem obyvatel se později centrum přesu-
nulo na křižovatku cest k Boleradicím a Kloboukům. Ve 14. 
století ves patřila ke zboží boleradickému. Po mnohých 
změnách majitelů ve středověku se dostala roku 1594 
pod panství hodonínské a s ním sdílela osudy, z nichž asi 
nejtěžší byla třicetiletá válka, až do zániku patrimoniální 
správy v roce 1848. Morkůvky poté patřily pod soudní 
okres Klobouky a politický okres Hustopeče. 
Půdorys obce je vázaný na potok protékající od jižních 
svahů směrem severním a patří k půdorysům starého 
předkolonizačního období ve vsích se slovanským oby-
vatelstvem, jež se zde postupně usazovalo. Nejstarší část 
obce se bezpochyby nacházela tam, kde se dnes říká 
Kaštanka. Odtud se osídlení postupně rozšiřovalo do sva-
hů východním i západním směrem a do údolí směrem 
severním. Takový typ osídlení se nazývá návesní ulicovka 
a je na Kloboucku běžný. Půdorys kříže si Morkůvky za-
chovaly dodnes. Potok byl zaklenut v roce 1965.
Z historických objektů najdete v obci barokní zvonici 
s márnicí z roku 1883, která je vstupní branou na hřbitov 
a památkově chráněná boží muka. Oboje je dominanta-
mi obce. Obec o tyto objekty pečuje dle potřeb, zvonice 
s márnicí a přístupové schodiště byly v roce 2018 kom-
pletně zrekonstruovány za přispění dotací. Během po-
sledních let byl postupně zrekonstruován kulturní dům 
– byla vyměněna okna a dveře, opravena střecha, v roce 
2018 opravena fasáda. V tomto roce byla taktéž prove-
dena kompletní rekonstrukce vytápění v muzeu, dětské 
skupině a na OÚ. V současnosti jednáme s fakultou ar-
chitektury VUT Brno o zpracování studie využitelnosti 
a rekonstrukcí dalších objektů občanské vybavenosti (ob-
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Nový Hrádek
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j Nový Hrádek se nachází na úpatí Orlických hor. Nejníže 
položený bod je v nadmořské výšce 417 m a nejvýše po-
ložený bod na vrchu Šibeník leží v nadmořské výšce 674 
m. Náměstí v centru obce se rozprostírá v nadmořské 
výšce 565 m. První písemná zpráva z roku 1362 uvádí Hrá-
dek jako farní ves. Doba založení se však uvádí za vlády 
Přemysla Otakara I., nebo Václava I. Rozkvětu se Hrádek 
dočkal ke konci 13. století, kdy se stavěl hrad Frymburk, 
jehož zřícenina ve značně zchátralém stavu se zachovala 
do dnešních dnů. Císařem Karlem VI. uděleno právo trho-
vé v roce 1736, od té doby nese název Nový Hrádek. Kdy 
a kým byl udělen znak, se neví, ale užívá se dosud. 
K největším pamětihodnostem vedle hradu Frymburk 
patří především kostel sv. Petra a Pavla z roku 1721 – 1723, 
Mariánský sloup na náměstí z roku 1747, kaple sv. Jana Ne-
pomuckého z roku 1756 a v roce 1864 byla postavena 
městská kašna, která byla v roce 2010 zrestaurována. 
V roce 1853 měl Nový Hrádek nejvyšší počet obyvatel, 
a sice 1562. K 1. 1. 2018 měl městys 833 obyvatel. Průměr-
ný věk obyvatel činí 39 let. Území obce zaujímá plochu 
1140 ha. Z celkové výměry obec vlastní 49 ha, z toho 7 ha 
zemědělské půdy a 23 ha lesních pozemků. 
Jednou z dominant je kostel sv. Petra a Pavla, který je dle 
inančních možností církve, dotací a darů postupně opra-
vován. Velkým nákladem byl zrestaurován dřevěný oltář 
sv. Josefa, který je nejstarší dochovanou památkou ještě 
z původního kostela. V nedávné době došlo k rozsáhlé 
opravě historických varhan. V současné době probíhá 
výměna střešní krytiny. Na nákladech se inančně podí-
lela i obec svým příspěvkem. Na náměstí stojí Mariánský 
sloup, pomník padlým ve světových válkách a kašna. 
Tyto památky byly také odborně zrestaurovány. Obec 
se stará také o hrob rudoarmějců na hřbitově. Obec se 
na svém katastru stará i o drobné sakrální památky, které 
za pomoci různých dotačních titulů postupně opravuje. 
Z dotace Ministerstva obrany byl v místní části Rzy opra-
ven, vandaly zdevastovaný pomník obětem 2. světové 
války. Hrad Frymburk má soukromého majitele, který zde 
ve spolupráci s městysem příležitostně pořádá různé kul-
turní akce. Malebné roubené chaloupky jsou udržovány 
s láskou a v duchu lidového stavitelství. Mnohé jsou trva-
le obydleny, jiné slouží k rekreaci.



soutěž na zpracování projektu hasičárny a následně 
i kulturního domu. Chceme, aby oba historické objekty 
dostaly moderní vnitřní zařízení, byly zatepleny a přitom, 
aby se zachovala historická část.
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Otice
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aj Obec se nachází asi 1,5 km jihozápadně od Opavy v nad-

mořské výšce 262 metrů a leží oboustranně řeky Hvozd-
nice. Nejvyšším bodem  je Kamenná hora s 311 metry 
n.m. Obec leží v rovinaté oblasti. 
Kořeny obce sahají do 6 století př.n.l., ovšem bez písem-
ných zmínek, byť se na katastru obce našly archeologické 
nálezy neolitické osady. Později na našem území vznik-
ly osady s názvy Napsdicari a Drahul. Z nich se vytvořily 
Otice, které byly roku 1224 darovány králem Přemyslem 
Otakarem I. městu Opavě a přeměněny na ves. První jed-
noznačná zmínka pochází z roku 1361 a obec nesla název 
Ottindorf. 
Obec má převážně charakter vesnické zástavby s řadou 
historických budov (kaple, st. rodinné domy se stářím 
100 a více let) i novostaveb. Péče o historickou zástavbu 
lze spatřit především na straně majitelů těchto usedlostí. 
Ve vlastnictví obce takový objekt není, s výjimkou kaple 
v centru obce, kde je snaha obce patrná. Kaple Zvěstová-
ní Panny Marie byla sanována, rekonstruována obcí od 
roku 2016 do roku 2019 nákladem 2,3 mil. Kč. Na opra-
vu přispěli občané formou oiciální a registrované veřej-
né sbírky částkou 236 tis. Kč. Jedná se kulturní památku, 
registrovanou, tudíž pod dohledem NPÚ. Práce tak byly 
vázány nejen projektem a rozpočtem, ale také závazný-
mi stanovisky památkářů. Na opravu přispěl stát formou 
dotace cestou ORP částkou 377 tis. Kč, MSK částkou 135 
tis. Kč  a zbytek platila obec. Předmětem bylo celkové sta-
tické zajištění objektu, včetně sevření ocelovou výztuží, 
vyspravení 2cm silných spár ve zdivu, vysušení základů 
a podlahy a jejich nové zhotovení. Máme kompletní nové 
omítky a fasádu, elektroinstalaci, vyztužené propadající 
se stropní klenby. Pořídili jsme nový mobiliář náhradou 
za starý a shnilý. Po restaurování je oltář a oltářní obraz, 
rámy obrazů křížové cesty, osvětlení.
V rámci obce se věnuje rukodělné výrobě kovář Jan Svět-
lík, stolař Pavel Hrazdil, výrobkyně mýdel, cukráři a kucha-
ři. Snažíme se s těmito občany spolupracovat, dostávají 
příležitosti na obecních akcích. Obec se snaží absenci 
většího počtu tradičních řemeslníků nahradit jejich po-
zýváním na obecní akce a tuto aktivitu propagovat. Oba 
jmenovaní vyrobili pro obec zvoničku zdarma.
V roce 2018 jsme vyhlásili vyzvanou architektonickou 
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jak by mělo hřiště vypadat a jakými herními prvky bude 
osazeno. Všechny vesnice jsou rázu typické venkovské 
zástavby vyjma Pačejova Nádraží, jehož rozvoj začal až 
po II. světové válce. Zde se jedná o klasickou ulicovou zá-
stavbu.

Pačejov
Pl

ze
ň

sk
ý 

kr
aj Pačejov je obec, jejíž historie je velice bohatá a první pí-

semná zmínka pochází již z roku 1227. Ve své historii mno-
hokrát změnila své majitele, ale tím prvním byl klášter sva-
tého Jiří v Praze a tím posledním příslušníci rodu Kinských 
až do roku 1945, když jejich majetek přešel pod národní 
správu. Velmi bohatou historii mají i ostatní vesnice, které 
dnes pod Obec Pačejov spadají. Strážovice jsou připomí-
nány v roce 1396 a byly na obchodní stezce z Bavor jako 
strážní stanoviště. Na jejich návsi stojí původní barokní 
kaple šestibokého půdorysu. Týřovice jsou o něco starší 
a první písemná zmínka pochází z roku 1364 a leží na sva-
hu vrchu Slavník, který je nejvyšším bodem Pačejovské 
pahorkatiny a vážou se k němu mnohé pověsti. Velešice 
leží na úpatí tohoto vrchu a první zmínka je z roku 1382. 
Nejmladší částí ze skupiny vesnic je Pačejov nádraží. Ten 
vznikl na železniční trati, která se měla stát spojnicí mezi 
Chebem a Vídní a její výstavba započala roku 1867 a nes-
la název „Dráha císaře Františka Josefa I.“
V únoru roku 2016 převzal starosta obce z rukou před-
sedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dekret na 
užívání obecních symbolů, když předtím proběhla široká 
celoobecní diskuze mezi občany a spolky a jednoznačně 
zvítězila varianta znaku a vlajky, kterou v současné době 
obec užívá. Současný Pačejov, který býval střediskovou 
obcí, má necelých 800 (746) obyvatel a rozloha katas-
trálního území 16,62 km2. Nadmořská výška 548 m. n.m. 
Obec má typický venkovský ráz a významnou úlohu hra-
je zemědělská prvovýroba. 
Dominantou obce je kostel Panny Marie Sněžné a ten 
tvoří hlavní panorama vesnice. Kostel je v majetku církve 
a přilehlé pozemky kolem též. Naopak hřbitov a přilehlé 
pozemky k němu jsou v majetku obce. Spolupráce církve 
s obcí je dobrá. Pořádají se společné akce např. žehnání 
obecním symbolům, hasičskému praporu, letní hudební 
slavnosti, stejně jako Tříkrálový koncert. Obec za podpo-
ry dotace opravila v roce 2016 hřbitovní zeď. Ve všech 
vesnicích byly v roce 2015 vyměněny nové autobusové 
čekárny a umístěny turistické přístřešky v roce 2016. Loni 
byly osazeny informační tabule, které budou informo-
vat návštěvníky o historii i současnosti obce. Do návrhu 
a přípravy hřiště v Pačejově nádraží byly zapojeny škol-
ní děti, tzv. školní parlament, které kreslily své představy, 



kdy byly vyřešeny problémy se statikou, nová výmalba 
a proběhly stavební úpravy.
Díky partyzánské historii zde naleznete několik váleč-
ných hrobů a pomníků padlých partyzánů. Nejznámější 
z nich je pomník Borise Ctibora Čermáka, který zahynul 
na Zbrankově kopci při pronásledování nacisty, byl to ro-
dák z Hlubokých Mašůvek, se kterými obec a především 
ZŠ udržuje dodnes družbu. Dalším historickým místem 
je pomník Jana Maniše, stojící na místě jeho domu. Jan 
Maniš byl významný valašský laický kazatel, který byl pro-
následován katolickou vrchností, byl odsouzený do vy-
hnanství, kde zemřel.
Jak v centru obce, tak na okolních pasekách se zachovaly 
mnohé roubené stavby (dřevěnice), poblíž kostela stojí 
roubené hospodářství s klasickými stodolami, obec má 
v plánu toto stavení od majitele odkoupit, aby zachova-
la valašskou architekturu pro budoucí generace. Dalšími 
drobnými stavbami lidové architektury jsou kamenné 
sklípky stavěné ve stráních, o jejichž zachování obec usi-
luje.
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Ratiboř 2. místo v soutěži Vesnice roku 2019
Z

lín
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aj Obec Ratiboř leží v Hostýnských vrších 8 km od města 
Vsetína v nadmořské výšce 348 m. n. m. Obcí protéká 
potok Ratibořka, rozloha celého katastru činí 1.875 ha, 
aktuální počet obyvatel čítá 1.857 občanů. Nejvyšší ho-
rou je Drastihlava s nadmořskou výškou 695 m. Krajina je 
typicky valašská, rázovitá horská. Potok protéká dlouhým 
otevřeným údolím, které se větví do dalších malých hlub-
ších údolíček mezi beskydskými kopci posázenými jak 
smrkovou monokulturou, tak smíšenými lesy. První histo-
rické zmínky o toku Ratibořky pocházejí z roku 1306, kdy 
poslední Přemyslovec král Václav III. podepsal zakládací 
listinu stavby kláštera Tronus regis (Králův trůn), který měl 
být postaven na soutoku Ratibořky a řeky Bečvy. Ke stav-
bě kláštera však nedošlo, neboť byl Václav III. zavražděn 
v Olomouci. Dnes tento záměr připomíná již jen obecní 
znak s královskou korunou. Historikové tedy usuzují, že 
Ratiboř má více než sedmisetletou historii.
Novodobá zástavba postupně nahrazovala na staré 
usedlosti, dvory a roubená stavení. Historické centrum 
vesnice se nachází v okolí kostela, školy, staré a nové fary. 
Novodobým centrem se stala náves s budovou obecní-
ho úřadu. V průběhu 60. až 80. let došlo k rázné změně 
vzhledu návsi, kdy byl postaven nový obecní úřad a při-
stoupilo se k úpravě koryta Ratibořky a k výstavbě mos-
tu, který výrazně ovlivnil náves. V tomto období dochá-
zí k velkému rozvoji obce. Byly postaveny budovy jako 
mateřská škola, hasičská zbrojnice, dům služeb, Svazarm, 
garáže pro technické služby. Obec se dnes snaží budovy 
ve svém vlastnictví postupně rekonstruovat, zateplovat 
a hledat pro ně mnohdy nové využití. 
Rodinná zástavba je situována v centu intravilánu kolem 
potoka Ratibořky a rozbíhá se do tří údolí Kobelné, Holo-
šín a Borčí. V těchto lokalitách se nacházejí zemědělské 
usedlosti a dvory, které dodnes zachovávají chov dobyt-
ka a drobnou zemědělskou činnost. Údolí Hološín se zá-
roveň stává nejaktivnějším stavebním obvodem, kde má 
do budoucna vyrůst až 40 nových rodinných domků.
V obci Ratiboř se nenachází žádná registrovaná kulturní 
památka. Máme zde však památku místního významu – 
Evangelický kostel z roku 1842. Stavební plány byly zpra-
covány vídeňským architektem prof. Ludwigem Förste-
rem. Kostel prošel v roce 2015 kompletní rekonstrukcí, 
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Sobíňov
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a Nejstarší písemný doklad z roku 1144 se váže k Liběcké 
obchodní stezce, která vedla obcí. Sobíňov se popr-
vé připomíná roku 1358, ale počátek se datuje od roku 
1384, kdy se prvně je zmiňována ves a dvůr. Sobíňov bý-
val z okolních vesniček největší, byl střediskem správy, 
pod níž spadají až do dnešních dnů místní části Sopoty, 
Markvartice, Nová Ves a Hlína. Sobíňov je v současnosti 
územně samostatnou obcí.
V obci je 253 rodinných domků venkovského rázu, 1 by-
tový dům s 12 byty a 65 chalup a chat je využíváno k re-
kreačním účelům. 
Obec nemá kromě barokního kostela, fary a jejich okolí 
žádné další památkově chráněné objekty. O kostel a faru 
se pečlivě stará farní rada, která stavby na své náklady 
udržuje. V roce 2016 proběhla oprava části fasády kostela 
za přispění Kraje Vysočina a obce Sobíňov. Kostel je na-
svícen ve stejném režimu jako veřejné osvětlení a v noci 
tvoří výraznou dominantu Sopot. Sobíňov dbá, aby cha-
rakter výstavby odpovídal podmínkám Územního plánu. 
Zastupitelstvo rozhodlo o nových stavebních parcelách 
na místech, kde se nikdy nestavělo, ale dbá na to, aby 
to bylo na pozemcích, které jsou „přes ulici“ k původně 
zastavěným plochám a vytvořila se tak ucelená sídelní 
oblast. Jde o to, aby obec nevymírala, což je v Sobíňově 
prioritou. Stavby, které si v obci zakupují soukromníci pro 
rekreaci, jsou udržovány v tradičním duchu a dodržují 
původní ráz.
Důležitou činností obce je péče o válečné hroby. Piet-
ní místo s pomníkem a hroby jednotlivých padlých z II. 
světové války jsou pečlivě udržovány, což ocenilo Mini-
sterstvo obrany ČR, které obec za péči o válečné hroby 
v roce 2010 ocenilo.
 Na katastru obce se také nachází zrušený starý hřbitov, 
který obec pietně upravila. Náhrobky, o které už nikdo 
nejevil zájem, byly soustředěny do jednoho místa a vsa-
zeny do zdi, která je dominantou parkově upraveného 
místa. 
Obec dbá na to, aby se na jejím území nevyskytova-
ly stavby v havarijním stavu. Posledním příkladem bylo 
úsilí o získání a následné zbourání staveniště, ve kterém 
majitel nepokračoval a které chátralo a hyzdilo centrum 
obce. Nakonec je obec v dražbě koupila a na své náklady 

nechala strhnout. Parcelu pak upravila. 
Na začátku roku 2017 byla vydražena další chátrající stav-
ba, tentokrát přímo před budovou obecního úřadu. 
Dlouholeté soudní spory s původním majitelem nám 
znemožnily do dnešních dnů provést úklid kolem ne-
movitosti. Naštěstí to vypadá, že se celý spor zdárně blíží 
ke svému konci. Cílem pro letošní rok je uklidit zbývající 
nepořádek a začít projektovat nové prostory pro knihov-
nu, které v Sobíňově chybí. Uvažujeme i o možnosti zří-
dit infocentrum a místnostmi pro výstavy a pro pořádání 
různých setkání. 
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Svojkov
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j Obec Svojkov se nachází v podhůří Lužických hor v pís-
kovcové pahorkatině až vrchovině s řadou vulkanických 
suků. Leží na jižních svazích kopců Slavíček, Tisový vrch 
a Vinný vrch. Kopce jsou porostlé smíšenými lesy, v niž-
ší poloze převládá borovice. Dominantou obce je mo-
hutný skalní pískovcový hřeben, nachází se zde řada věží 
s horolezeckými výstupy. Na některé skály je možný i turi-
stický výstup, odměnou je krásný výhled do okolí. Ideální 
poloha lákala k osídlení již v pravěké době. Pod skalami se 
nachází pozůstatky strážního skalního hrádku z počátku 
14. století. První písemně doložený majitel je z roku 1370. 
Obec je slovanského původu. Významným zdejším ro-
dákem je Jan z Chlumu, který provázel do Kostnice Jana 
Husa, s nímž se spřátelil a hlásal jeho učení.
Barokní zámek z poloviny 17. století, po roce 1946 upra-
vený pro pobyt důchodců, v roce 1958 vyhořel. Areál 
zámecké zahrady byl státem pronajímán a obec Svojkov 
ho v zanedbaném stavu získala v roce 2008. Pomocí do-
tací byl park revitalizován a obec ho využívá ke kulturním 
a společenským akcím. Hospodářskou budovu z části 
používají dobrovolní hasiči. Zámecký park anglického 
typu je registrován jako významný krajinný prvek. 
Rozhodování, zda obec po roce 1990 osamostatnit, neby-
lo jednoduché. Chyběly inanční prostředky, úkolů bylo 
mnoho, občanů málo. Obec měla výrazné problémy 
s dodávkou pitné vody, ve špatném až havarijním stavu 
byly místní komunikace, v dezolátním stavu autobusové 
čekárny a odstavné plochy u nich, nutné byly opravy po-
žárních nádrží, nezbytná generální oprava čp. 12, dnes 
budova OÚ, opravy potřebovala kaple sv. Václava, kap-
ličky, značně nutně celá plocha hřbitova. Bylo nutné řešit 
výpadky elektrického proudu i telefonního spojení, silné 
námrazy na silnici, stav rozpadající se restaurace Záme-
ček a dlouhodobě obcí žádaný převod zámecké zahrady, 
kam byl občanům zakázán vstup.
O odpoutání od Nového Boru se rozhodli občané na 
veřejných schůzích, následovaly volby do zastupitelstva 
obce a 4. března 1992 obec Svojkov získala opět samo-
statnost s 92 trvale hlášenými obyvateli. Nyní v roce 2018 
zde žije 248 občanů.
Svojkov býval převážně zemědělskou obcí s význam-
nými ovocnými sady. Po zrušení Střediska sadů Svojkov 

v roce 1994 obec ztrácela zemědělský charakter a zapo-
čala tu výstavba rodinných domků. Od roku 1996 do roku 
2018 jich zde bylo postaveno 61. 
Chráněnými památkami ve Svojkově jsou skalní kaple 
Pustý kostel v Modlivém dole, kde se každoročně 1. květ-
na koná mše na zahájení Mariánského měsíce, dále zříce-
nina skalního hrádku s parkem, kaple sv. Václava, hostinec 
čp. 77, chalupy čp. 67 a čp. 92. V JV části obce v Dlouhém 
Dole se nachází přirozený skalní stupeň s vodopádem 
potoka. V určitých lokalitách se vyskytují chráněný prste-
nec májový a lilie zlatohlavá.
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kapitola II.

kapitola II. I.
kapitola II. II.

kapitola II. III.

ZLATÁ CIHLA V PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA 
- STAVBY OCENěNÉ

OBNOVa čI rekONstrukce 
PamátkOVě chráNěNých 

OBjektů a Památek 
místNíhO VýZNamu

OBNOVa čI rekONstrukce 
staVeB VeNkOVské ZástaVBy NOVé VeNkOVské staVBy
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Barokní dvůr Borotín městys Borotín Kostel sv. Terezie Obec Lesná
II.
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Jedná se o původní budovu v centru městyse, která slou-
žila jako garáž a skladovací prostory. Budova je ve vlast-
nictví městyse. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o byd-
lení v městysi a snaze zachování venkovského rázu místa 
byla budova zrekonstruována a přestavěna na bytový 
dům se třemi bytovými jednotkami. Dále byly vybudo-
vány sklepní kóje a upraveno prostranství před budovou. 
Náklady na rekonstrukci byly bezmála 5,5 mil. Kč a byly 
plně hrazeny z rozpočtu vlastníka nemovitosti. Z hlediska 
stavebně technického se jedná o původní dvoupodlažní, 
kamennou budovu se sedlovou střechou, tesařsky váza-
nou krovovou konstrukcí. Byla provedena oprava střechy, 
podlah, stropů, elektroinstalace, zdravotní instalace, opra-
va omítek atd. V celém objektu byla vyměněna okna, ve 
střeše byly zabudovány vikýře. V bytových jednotkách 
byly zachovány původní prvky – klenby nad okny, trámy, 
části kamenných zdí. Celý objekt byl odizolován od zem-
ní vlhkosti. 
Při realizaci byl zohledněn a zachován původní ráz měs-
tyse, a to citlivým přístupem při výběru použitých mate-
riálů i barevného řešení fasády. 

Jedná se jednolodní kostel postavený v letech 1865-1867 
podle plánů znojemského stavitele Burgera. Na výstavbu 
kostela se skládali místní obyvatelé a na samotnou stav-
bu přispěl i císař František Josef II. darem 300 zlatých. Před 
započetím stavby byly dlouhé dohady o umístění koste-
la, nakonec bylo rozhodnuto o umístění uprostřed obce 
tak, aby to měli občané Německé i České ulice stejně da-
leko, proto tvoří přirozenou dominantu uprostřed obce, 
kterou lze vidět z velké dálky. 
Na stavbě se podíleli místní stavební mistři, kteří vnesli 
do stavby svoje tvůrčí schopnosti v podobě bohatě zdo-
beného průčelí. Kostel vždy vlastnila obec, nikdy nepatřil 
církvi, avšak církev jej bezplatně užívá. Jsou zde pravidel-
né bohoslužby, bývají zde i křty, svatby a pohřby.
V letech 2017 a 2018 byla provedena kompletní obnova 
vnějšího pláště kostela. Proběhla výměna střešní krytiny, 
oprava fasády, odvodnění objektu, nátěr oken a dveří ob-
jektu. Při odstraňování starých vrstev omítek po nepříliš 
zdařilé opravě z počátku 90. let byly na mnoha místech 
zjištěny členitější tvary říms, které byly obnoveny do pů-
vodního stavu z doby výstavby kostela. V roce 2018 byl 
na věži kostela po téměř dvaceti letech zprovozněn i ho-
dinový stroj. Oprava vnějšího pláště byla inancována 
prostřednictvím rozpočtu obce, darů farnosti a také do-
tací. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla oprava pod-
pořena v rámci Podpory projektů v oblasti památkové 
péče – nemovité kulturní památky a z rozpočtu Minister-
stva kultury v Programu péče o vesnické památkové re-
zervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové 
zóny. Farnost přispěla na opravu kostela částkou 40 tis. Kč. 
Zbylou část z celkové částky 1.666.626,- Kč hradila obec.
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Hradní věž Obec Podhradí Zámek Vartenberk město stráž pod ralskem
II.
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Areál hradu v Podhradí představuje komplex staveb 
vzniklých od 13. století do konce 19. století. V průběhu 
existence areálu se zde vystřídali pouze dva významní 
vlastníci: Páni z Neubergu, kteří jej drželi od doby založe-
ní do roku 1395 a s nimi spříznění příslušníci šlechtického 
rodu Zedtwitz, v jejichž majetku zůstal komplex až do 
roku 1945. Tento rod se postupem času rozdělil do něko-
lika větví a každá z nich si zde zřídila vlastní sídlo. Postup-
ně tak byly v Podhradí vystavěny čtyři samostatné zámky 
a řada hospodářských budov tvořící zázemí. Po roce 1945 
byl areál zámku vyvlastněn.
V 60. letech byly pro celkovou zchátralost budovy zboře-
ny. Nejstarší část areálu tvoří hrad, z něj zůstala zachová-
na pouze 22m vysoká okrouhlá věž (bergfrit) a komplex 
torzální architektury. V roce 2016 nechala obec zhotovit 
vnitřní schodiště a v roce 2018 bylo dokončeno vnější 
schodiště a věž byla zpřístupněna veřejnosti. Celkové vý-
daje akce 760 695,14 Kč. Na tuto akci byl poskytnut pří-
spěvek z rozpočtu Karlovarského kraje z programu na 
obnovu a využití kulturních památek. Vlastníkem objektu 
je nyní obec.
Hradní areál je nositelem kulturní a historické komunity 
obce a společně s kostelem Dobrého Pastýře tvoří po-
hledovou dominantu celého Podhradí. Z uvedených 
důvodů vyplývá nutnost zachovat tuto kulturní památku 
budoucím generacím.

Zámek se nachází na severním okraji Stráže. Byl postaven 
Markvartici ve 13. století jako gotický hrad. V průběhu ně-
kolika století zámek vystřídal velké množství majitelů. To 
zapříčinilo, že docházelo k jeho přestavbám a jeho škodě. 
Požár, který zámek roku 1987 zachvátil, mu také na kráse 
nepřidal, skoro zavinil jeho zkázu. Od té doby byl zámek 
ponechán svému osudu, v roce 1998 se podařilo městu 
získat zámek do svého vlastnictví. 
První záchranné práce byly zahájeny v roce 2003. V roce 
2004 až do roku 2008 probíhalo provádění nového za-
střešení, kterým se podařilo areál zámku zachránit. V dal-
ších letech probíhali záchranné práce statické a oprava 
mostu. Od roku 2017 probíhají vnější opravy fasád včetně 
nových oken a nových vrat. Dokončení vnějších fasád je 
předpokládaný v roce 2021. Opravy zámku jsou samo-
zřejmě realizovány za přispění dotačních programů a ka-
ždoročně za výrazné podpory z rozpočtu města.
V současné době není zámek zcela zpřístupnění, ale na 
nádvoří se pořádají kulturní akce města, které se těší ob-
libě. Budova zámku je vnímaná občany jako dominantní 
kulturní památka, která dává městu výrazný ráz.
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Kaple Zvěstování Panny Marie Obec Otice Maršálkův větrný mlýn Obec Partutovice
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Maršálkův větrný mlýn je národní kulturní památka. Jed-
ná se o mlýn celodřevěný, celootočný – německého tzv. 
beraního typu. Jde o poslední ze tří mlýnů, které kdysi 
v obci stály. Maršálkův větrný mlýn byl postaven roku 
1837, původně na parcele č. 1188, tedy na opačném, dol-
ním konci obce. Bylo na něj použito mnoho dílů z mlýna 
ještě staršího datovaného k roku 1783.  Na jeho stavbě se 
podílelo více lidí z obce. Jako první mlynář zde byl Jakob 
Páter. Ten se do Partutovic přiženil jako mlynář.
Na současné místo byl mlýn přestěhován mezi lety 1855-
1859. V průběhu let střídal své vlastníky. V roce 1897 mlýn 
ve druhé dražbě koupil Benedikt Maršálek, rodák z Par-
tutovic. Nejstaršímu synovi Františkovi přistavil chalupu 
druhou. V mlýně se mlelo i za první světové války. Během 
2 světové války se mlít nemohlo, mlýn byl zaplombován 
jako všechny tyto mlýny. Po válce František Maršálek čin-
nost mlýna znovu obnovil. Mlýn již neměl takové využití 
jako dříve a mlelo se spíše sporadicky, a to zejména pro 
dobytek, kroupy a mouka se připravovaly zcela výjimeč-
ně. V roce 1960 kvůli malému zájmu již o povolení nežá-
dal a ukončil mlynářskou činnost. V rodině došlo k pře-
dání na Františka Maršálka, ten poté předal majetek dceři 
Marii Maršálkové provdané za pana Kandlera. Nynějším 
majitelem je Jan Kandler, pravnuk Benedikta Maršálka.
Rekonstrukce na mlýně probíhaly průběžně. Ta generál-
ní probíhala v letech 1953-1955. Dřevěná křídla byla vy-
měněna na přelomu 60-70 let, a znovu pak v roce 2006. 
V roce 1998 byla vyměněna podlaha a proveden nátěr. 
Výměna střešní krytiny (šindel) proběhla v roce 2006 
včetně opravy šaland. V letech 2017-2018 pak došlo k vý-
měně podvalnice a schodů.
Maršálkův větrný mlýn je dominantou obce a ční na je-
jím nejvyšším kopci Varta. Mateřsky tak hlídá dění v obci 
a drží nad obyvateli symbolicky ochrannou ruku. Od 
roku 1997 má obec v zeleném štítě svého znaku vyobra-
zenu stříbrnou růžici větrného mlýna přeloženou zlatou 
Mikulášskou berlou.

Myšlenka rekonstrukce kaple započala v roce 2015 pro-
jekčními pracemi pod názvem Sanace vlhkého zdiva 
objektu Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Oticích. Jak 
vyplývá z názvu projektu, záměr byl jen vysušit základy 
a zdivo. Ambice zachovat kapli dalším pokolením v co 
nejlepším stavu se zvyšovaly, zatímco pod vrstvami roz-
padající se omítky, fasády, vrstev podlahy a klenby se po-
stupně nacházela nová, vpravdě nepříjemná překvapení. 
To znamenalo oslovit projektanty a udělat zadání, vysou-
těžit realizační irmu. 
V roce 2016, za pomoci dotačních inančních prostředků, 
byly zahájeny rozsáhlé opravy základů kaple – obnažení, 
vyztužení rohů a instalace zpevňovací ocelové výztuže 
napříč objektu. V dalším roce došlo na propadajících se 
stropních kleneb, odstranění omítek a opravy prasklin 
zdí, nové elektroinstalace a odstranění starých a mokrých 
vrstev podlah. V roce 2017 obec uspořádala veřejnou 
sbírku na rekonstrukci kaple, ve které bylo vybráno téměř 
250 tis. Kč.  
V roce 2018 probíhalo inále v oblasti stavebních prací. 
Došlo k odstranění staré fasády, lepidel se síťovinou a na-
nesení nových vrstev, které by měly kapli před vlhkostí 
chránit. Provedeny byly nátěry, vyměněny svody, hro-
mosvod, natřena svépomocně okna a byla dokončena 
výměna podlahy do původní podoby z dob před rokem 
1920. 
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Zvonice Obec Vendolí Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého Obec kvášňovice

V programu obnovy vesnice měla obec mimo jiné také 
zařazenu obnovu křížků a drobných památek místního 
významu. Byl zpracován realizační „Projekt duchovní ob-
novy vesnice“. V něm byly naprojektovány obnovy dvou 
kapliček, božích muk, Cikánčiny studánky a Zvonice. 
Všechny jmenované objekty po roce 1945 velice chátraly 
a nakonec byly mezi lety 1950 – 1985 zbourány. Realizací 
výše uvedeného projektu se je obec rozhodla na základě 
dobových fotograií a nákresů použitých při zpracovává-
ní projektové dokumentace obnovit. Jedním z objektů 
byla i obnova dřevěné zvonice, která byla deinitivně 
zbourána v roce 1965. Ve své době sloužila k vyzvánění, 
úryvek z knihy „Vendolí“: Údolím se nesl jasný hlas zvonu 
každé ráno, v poledne a večer. V pátek navíc ještě odpo-
ledne, okolo třetí. Zvony též vyzváněly k doprovodu um-
řelých na poslední cestě k jejich hrobu. Využívány byly 
také při vyhlašování poplachu při požáru. Jestliže hrozilo 
nebezpečí, ohlašovaly to v rozdílném rytmu. Tyto povin-
nosti vykonával starostlivě u Šebkovy zvonice – majitel, 
dnes už neexistující, kovárny. Na dolním konci byl svě-
domitým zvoníkem do roku 1945 pan Leepold, majitel 
domu proti zvonici.
V současné době se vyzvání dvakrát denně. Zvonice 
je z dřevěné vázané konstrukce, pokrytá břidlicí (napo-
dobenina „šifru“ z tvrzeného plastu). Je osazena přesně 
v místě původní zvonice. Byla obnovena v roce 2016. 
Celkové náklady činili téměř 750 tis. Kč. Dotace byla po-
skytnuta od Ministerstva zemědělství, z Programu rozvo-
je vesnice činila. V roce 2017 pak byla provedena úprava 
okolí zvonice na malý parčík. 

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1364. Dá se ov-
šem předpokládat, že obec vznikla již dříve, díky přítom-
nosti kostela z poloviny třináctého století. Prvotní název 
obce zněl Kvašenovice = ves lidí Kvašenových. Samohlás-
ka v nepřízvučné slabice zanikla (Kvašnovice) a postup-
ným změkčením vznikl tvar Kvašňovice. Dominantou 
obce je kostel svatého Bartoloměje, který byl postaven 
v letech 1240 – 1260. V blízkosti kostela se nachází fara, je-
jíž stavební jádro pochází z 15. století, kaple sv. Otto a so-
cha svatého Jana Nepomuckého z roku 1832.
Socha světce v rochetě a v typickém postoji byla zhoto-
vena roku 1832 na památku toho, že se obci vyhnula mo-
rová nákaza. V roce 2018 došlo k její celkové renovaci. Byl 
zhotoven nový žulový podstavec, vyrobena nová dřevě-
ná výklenková kaplička a také došlo k renovaci samotné 
sochy. Socha byla posléze také znovu vysvěcena. 
Při renovaci pomohli místní řemeslníci. Dřevěnou vý-
klenkovou kapličku zhotovil místní truhlář Vladislav Bláha, 
sochu zrenovoval Josef Fencl a o elektrické připojení se 
postaral Ondřej Kalinovský. 
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Klášter s kaplí sv. Jana Křtitele městys suchdol
II.
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Na vrchu u obce Vysoká stojí letohrádek Belveder, kte-
rý nechal v roce 1697 postavit hrabě František Antonín 
Špork. Stavba to byla neskutečně krásná a zajímavá. 
Bohužel v roce 1834 došlo k požáru a od té doby tento 
skvost chátral. Od roku 2010 se několik lidí snaží o záchra-
nu zříceniny Belveder. Za tímto účelem bylo založeno 
občanské sdružení Belveder. Jeho prvotním cílem byla 
záchrana - sanace a zakonzervování současného stavu - 
kaple sv. Jana Křtitele na vrchu Vysoká. Tyto práce probí-
haly v následujících letech, kdy se podařilo získat nejprve 
dotace od TPCA a následně z Havarijního programu Mi-
nisterstva kultury.  Příspěvky získali též od Městyse Such-
dol a Obce Miskovice. V současné době byla dokončena 
poslední stavební etapa. Poté proběhnou úpravy okolí 
a s podporou NPÚ a Městyse Suchdol by měl vzniknout 
v okolí lesopark.
Tím by měl být Belveder uchráněn na několik dalších de-
sítek let a okolí by mělo sloužit jako veřejný prostor. Veš-
keré naše práce byly kladně hodnoceny, jak NPÚ, Minis-
terstvem kultury i vlastníkem – Městysem Suchdol.
Ocenění Zlatou cihlou by nebylo možné bez nadšení 
několika zapálených lidí. Samozřejmě obrovský dík patří 
lidem, kteří těmto lidem věřili a podpořili je v jejich snaze 
o zachování této krásné památky.

48

Kostel sv. Mikuláše městys smrčná

Hlavní dominantou obce Smrčná je farní kostel svatého 
Mikuláše. První zmínky o farnosti se datují kolem roku 
1257 – 1276. Dne 20. května 1916 zdejší barokní kostel sv. 
Mikuláše do základů vyhořel. Zachránit se nepodařilo 
zhola nic. Žár byl dokonce tak obrovský, že roztavil oba 
staré zvony pořízené zdejšími věřícími někdy v 16. století. 
Až koncem dvacátých let 20. století se dostala výstavba 
nového kostela do popředí zájmu celé veřejnosti. Výstav-
bu podpořily státní i církevní instituce a dobrovolné pe-
něžní sbírky věřících ze širokého okolí. 
Kostel projektoval Ing. arch. Alois Špalek Dr. techn. (1883-
1940). V době, kdy projektoval kostel pro Smrčnou, stála 
na pražském Albertově už jeho nejvýznamnější realizova-
ná stavba, Hlavův patologický ústav. I kostel sv. Mikuláše 
byl tím pádem unikátní, modernisticky pojatá stavba sa-
králního charakteru, která neměla v celém Českosloven-
sku obdobu. Dne 16. srpna 1931 proběhlo slavnostní svě-
cení nového kostela a od této doby se zachoval vzhled 
kostela až dodnes. 
V roce 2018 se podařilo získat dotaci na opravu fasády 
kostela z Ministerstva zemědělství – program Údržba 
a obnova kulturních a venkovských prvků. Koncem října 
byly veškeré stavební práce dokončeny a kostel sv. Miku-
láše je po téměř devadesáti letech opět v novém kabátě. 
Rekonstrukce kostela byla směřována hlavně na novou 
fasádu, dále proběhly další opravy - výměna dlažby před 
vchodem, nátěr a oprava dveří, nutné vymalování uvnitř 
kostela a nakonec zásadní a důležitá celková oprava stře-
chy (krytina, rýny, svody). Po konzultaci s odborníky re-
konstrukci fasády provedla místní stavení irma a opravu 
střechy místní živnostník. Rekonstrukce citlivě podtrhla 
a zvýraznila důležitost a krásu této sakrální stavby a kos-
tel sv. Mikuláše se stal dominantou naší obce. Vlastníkem 
stavby je Římskokatolická farnost Smrčná se sídlem v No-
vém Rychnově.
Velkým snem a cílem do budoucna je vrátit kostelu sva-
tého Mikuláše jeho zvony, které se poprvé roztavily při 
požáru a podruhé byly zabaveny armádou za druhé svě-
tové války
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Kaple Ohníč - Dolánky Obec Ohníč

Kaplička se nachází u bývalého mlýna v Dolánkách. Jako 
soukromou kapli ji nechal vystavět tehdejší mlynářský 
mistr Josef Lachner v roce 1823. Kaplička, s mlýnem, se 
dědila z generace na generaci. V havarijním stavu ji obec 
do svého majetku od majitele mlýna dostala v roce 2007. 
Od té doby se obec pokoušela získat prostředky na její 
opravu. Podařilo se to až v roce 2017, kdy získala dotaci 
z Ministerstva zemědělství. Celkové náklady na opravu či-
nily 453 304,- Kč z toho dotace ve výši 270 445,- Kč. Znovu 
vysvěcení kapličky proběhlo v srpnu roku 2018. V součas-
né době slouží kaplička, a okolí u ní, jako odpočinkové 
místo.
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Multifunkční zařízení v obci Obec mičovice

Opravou budovy sto let staré školy došlo k vytvoření 
nového víceúčelového domu. Přízemí je upraveno na 
klubovnu hasičů s venkovní terasou a technické zázemí. 
První patro slouží jako obecní úřad se zasedací místností, 
archivem a obecní knihovnou. Druhé patro je využité po 
mateřskou školu, kterou máme jako detašované pracoviš-
tě MŠ Lhenice. Podkroví zatím není využíváno, ale máme 
ho připravené buď na společenskou místnost, nebo byt.
Budova byla celkově zrekonstruována v roce 2015 a 2017, 
kdy došlo k výměně střešní krytiny a opravě krovu, za-
teplení pláště, výměny oken, dveří, celé otopné soustavy 
a výměny zdroje tepla. Dnes je celý objekt vytápěn te-
pelným čerpadlem země – voda, a to z pěti vrtů. V rámci 
přestavby mateřské školy v roce 2017 došlo k úpravě ven-
kovních prostor, kde bylo vybudováno hřiště s pergolou. 
Celá akce byla inancována z dotací s OPŽP,IROP a vlas-
tích zdrojů.
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Přístavba Mateřské školy Obec Násedlovice
II.
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Původně byla postavena pro obecnou školu, ale v roce 
1947 se změnila na školu mateřskou. Během let se vzhled 
budovy měnil. První změna proběhla v sedmdesátých 
letech, kdy byla přistavěna ložnice, kuchyň, umývárna 
a technické zázemí. Další opravy probíhaly průběžně. 
V roce 2003 získala škola právní subjektivitu. Vlastíkem 
budovy je obec.
V letech 2017 a 2018 prošla budova celkovou rekonstruk-
cí a tím se navýšila kapacita školy na 45 dětí. Tato rekon-
strukce byla hrazena z dotačního titulu k rozšíření kapa-
cit předškolních zařízení v programu IROP. Ke stávající 
budově byla přistavena přístavba do dvora, kde vznikla 
samostatná ložnice, šatna a zvětšila se třída. Ze zbývající 
části dvora se vybudovalo venkovní atrium jako venkovní 
učebna. V druhé polovině přízemí je samostatná jídelna. 
Z bývalých půdních prostor byla postavena půdní ve-
stavba s další třídou, sociálním zařízením a šatnou. Je zde 
také zázemí pro učitelky. Z přízemí i z 1. patra je možný 
přímý vstup do školní zahrady, která má dvě pískoviště 
s pergolou, několik dřevěných herních prvků, které byly 
rozšířeny také z dotace. Pro zimní hry slouží dětem umělý 
svah. V celém prostoru jsou vysázeny převážně jehličnaté 
stromy a keře. Na celé ploše je vysázen trávník. Zajíma-
vostí je velká vertikální květinová stěna a zatravněná stře-
cha nové přístavby.
Zrekonstruovaná budova s interiérem, upravenou za-
travněnou zahradou i střechou a zaměření vzdělávacího 
programu včetně zdravé výživy dětí tvoří dohromady 
harmonický celek. Obec je na svou mateřskou školu hrdá.

Kostel je dominantou obce. Obec jej získala do svého 
majetku v roce 2008, ihned poté následovalo podání ná-
vrhu na jeho prohlášení nemovitou kulturní památkou, 
což se také stalo. Unikátnost kostela si zaslouží citlivou 
opravu za dohledu památkářů, se kterými je obec od pr-
vopočátku, kdy byla projednávána projektová dokumen-
tace, v kontaktu. 
V roce po získání kostela do majetku přispěl Karlovarský 
kraj na prvotní průzkumy, rozbory a dokumentaci stáva-
jícího stavu. V dalším roce, díky dotaci z Ministerstva kul-
tury, byla zasíťována okna kostela. Podle zpracovaného 
projektu nechala obec v roce 2014 sejmout a zakonzer-
vovat strop. Sejmutí bylo provedeno díky dotacím od 
Karlovarského kraje a Ministerstva kultury. V roce 2015 
byly zahájeny práce na opravě střechy, v roce 2018 byly 
provedeny tesařské práce na hlavní lodi. 
Původní obyvatelé se rozhodli, že část peněz, které mají 
ve společné kase, věnují na opravu vitráže. To se také 
stalo, v roce 2012 přispěli částkou 86 tis. Kč, a při svém 
srpnovém setkání již mohli obdivovat to, na čem se sami 
inančně podíleli. Obec dala ze svého rozpočtu na tuto 
opravu pouze 2 tis. Kč.
Velkou výhodou pro obec je to, že ke kostelu mají vřelý 
vztah lidé, kterým je dnes kolem 45 let. Mají ještě v živé 
paměti, jak chodili šlapat na měchy v dobách, kdy kostel 
plnil svou funkci. Po celkové opravě kostela bude objekt 
nadále sloužit pastoračním účelům, zároveň bude kultur-
ním stánkem, příležitostnou koncertní síní, své místo si 
zde najde expozice o dějinách obce a jejího nejbližšího 
okolí.
V létě, v případě nepříznivého počasí, probíhá v kostele 
promítání. Kostel je také otvírán pro zájemce, po telefo-
nické domluvě. 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie Obec Velichov
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y Kaple je čtvercového půdorysu. Původně na tomto mís-
tě stála dřevěná zvonice, vystavěná zřejmě po roce 1783, 
která byla nahrazena nynější zděnou kaplí. Ta byla vy-
svěcena v roce 1838. V roce 1923 prošla kaple rozsáhlou 
rekonstrukcí. V roce 1971 byl vysvěcen zvon, který kapli 
zdobí dodnes.
Kaple začala znovu ožívat před deseti lety, kdy se v ní 
uskutečnil Živý Betlém. Před pěti lety jsme v ní oživili 
tradici Žabeňské pouti. Tyto akce navázaly na pravidel-
né „májové“ modlitby. Kaple před opravou měla vzhled 
poplatný době, fasáda byla brizolitová a na střeše byl 
bonský šindel. Protože je kaple obecním majetkem, při-
šel starosta obce David Hejneš na radu obce s tím, že by 
se kaple hodila opravit a pokusit se obnovit její původní 
vzhled. To ovšem nebylo úplně jednoduché, protože ne-
existovaly žádné plány, jen matné vzpomínky pamětníků 
a staré černobílé pohlednice. Z těchto materiálů se neda-
lo určit, jaká má být krytina ani odstín omítky. Při zkoumá-
ní archívu jsme objevili zajímavost, fotograie z počátku 
70. let z posvěcení zvonu, který se jmenuje Sv. Šebestián 
a Fabián. Na tento zvon se zvonilo ručně a výjimečně. 
Jeho zvuk byl nahrazen zvony elektronickými. Mnozí pa-
mětníci s nostalgií hovořili, jak krásné to bylo, když pan 
Paluzga denně do kaple docházel a rozhoupával hlas 
zvonu. V průběhu oprav bylo nalezeno kompromisní 
řešení a místo elektronických zvonů, byla věž opatřena 
elektromagnetickým pohonem a nyní nám k obědu 
a klekání zvoní náš zvon a jeho hlas zní Žabní a okolím.
Slavnostně jsme otevřeli kapli při Živém Betlému v pro-
sinci 2018, kdy kapli požehnal pan farář. Vnitřní i vnější 
záře zůstala v srdcích všech, kteří přišli. V lednu proběhla 
již tradiční pouť a mše svatá. Kapli bychom chtěli otevřít 
mladým hudebníkům a umělcům pro komorní produk-
ce. Kaple se po opravě stala svým nočním nasvícením 
a historickou hodnotou novou dominantou Žabně.

5554

Kaple svatého Faibiána a svatého Šebestiána Obec Žabeň

Stodola byla součástí usedlosti čp. 8, kterou od roku 1794 
obýval rod Ryšánkových. Po smrti paní Ludmily Ryšánko-
vé obec v roce 2010 usedlost odkoupila a budovy, kte-
ré byly ve špatném stavu, nechala zbourat. Ze stodoly, 
která byla opravena, se postupně stalo centrum mnoha 
aktivit v obci, jako jsou setkání s občany, akce pro děti, 
taneční zábavy, divadelní představení, koncerty, soukro-
mé oslavy, běžecké závody nebo pravidelná cvičení žen. 
Obec postupně rekonstruuje stodolu, kdy v nedávné 
době bylo dokončeno sociální zařízení, byla zabudována 
v zahradě retenční nádrž pro zadržování dešťové vody. 
Současně se plánují herní prvky v zahradě, které budou 
využívat i dešťovou vodu.
Podle vyjádření Národního památkového ústavu z roku 
2016 byla stodola vybudována mezi lety 1900 a 1938 na 
místě starší dřevěné stodoly postavené před rokem 1830. 
„Budova je z hlediska památkové péče poměrně novo-
dobou stavbou a její jedinečnost tedy nespočívá v jejím 
stáří, ale v ojedinělém dekorativním kladení vrstev z pá-
lených a nepálených cihel v obvodovém zdivu. V rám-
ci region Hané se tak jedná o zcela ojedinělou stavbu. 
Vzhledem k umístění je navíc stodola významným prv-
kem, který se uplatňuje při pohledu od hlavní příjezdo-
vé silnice do vsi i cyklostezky kolem Bečvy. Stodola byla 
přestavěna v 60. letech 20. století přičemž byly použity 
tradiční stavební prvky a přestavba tedy neznamenala 
degradaci budovy. Oceňujeme také vhodné využití ob-
jektu jako shromažďovacího prostoru, které nevyžaduje 
výrazné stavební úpravy, které by znehodnotily historic-
ké konstrukce.“ 

Obecní stodola Obec Grymov
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Objekt č.p. 32 pochází z období baroka, s klasicistními 
úpravami z pol. 19. století. Jedná se o rozsáhlé zeměděl-
ské patrové stavení, které je jedním z nejzachovalejších 
staveb tohoto druhu v regionu. V objektu je provozová-
na Sociální farma, která jako jedna z prvních v ČR pro-
pojuje zemědělské činnosti se vzdělávacími aktivitami 
(environmentální programy pro školní děti a vzdělávací 
semináře pro dospělé) a na tréninkových pracovních 
místech poskytuje uplatnění lidem s postižením (přede-
vším z Domova na Hradě Rychmburk). 
Objekt je od roku 2000 postupně citlivě renovován. Prů-
čelí domu bylo za využití starých řemeslných postupů 
opatřeno tradiční omítkou z odleželého hašeného váp-
na a dolomitického vápence. Ve spolupráci se štukaté-
ry a památkáři byly z fragmentů obnoveny štuky kolem 
oken i mohutná římsa v patře. Vnitřní okna byla repaso-
vána, venkovní provedeny jako přesné repliky. Vše bylo 
opatřeno vápennou barvou dle tradičních technologií. 
Původní vstupní brána a branka, které jsou půlkruhově 
klenuté, byly zachráněny rozsáhlou opravou a opatřeny 
novými originálními vraty. Navazující opuková ohradní 
zeď, která je typickým prvkem místní venkovské archi-
tektury, ale pro svoji náročnost při opravách nenávrat-
ně z našich obcí mizí, byla opravena a její chybějící část 
doplněna architektonicky zajímavým obloukovitým ře-
šením za použití tradičních postupů. Lomová opuka je 
kladena horizontálně tzv. nasucho nebo s přídavkem jílo-
vé mazaniny. Díky tomuto počinu byl zachován pro bu-
doucí generaci pohled na venkovskou zástavbu. Citlivý 
přístup majitelů a příkladná obnova, prováděná z velké 
části svépomocí a zcela bez použití dotací, může být pro 
mnohé vzorem.

Průčelí venkovské usedlosti čp. 32 s ohradní zdía vstupní branou Obec Lozice

Stavba bývalého špýcharu byla započata dne 22. 4. 1932 
a dokončena za necelých deset měsíců. Investorem stav-
by bylo Hospodářské družstvo skladištní v Blatné. Stavbu 
postavil místní stavitel Jan Šimůnek podle plánů zhoto-
vených Stavební kanceláří Ústřední jednoty hospodář-
ských družstev v Praze.
Město Kasejovice budovu v roce 2014 koupilo od místní 
irmy – Agrochovu Kasejovice, a.s. Střecha byla v havarij-
ním stavu, do objektu zatékalo a stav vnitřních prostor 
svědčil o zanedbané opravě a údržbě.
Proto v roce 2016 bylo započato s opravou střechy, kdy 
původní střecha z eternitových šablon a plechu byla 
odstraněna a nahrazena novým plechem včetně okapů 
a svodů. Byl instalován nový hromosvod, vyměněny po-
škozené části bednění a opraveny vnější omítky včetně 
nového nátěru. Akce si vyžádala celkové náklady ve výši 
1 058 346 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskyt-
lo dotaci ve výši 600 tis. Kč (odměna za ocenění Modrá 
stuha v soutěži Vesnice roku). Následně v roce 2018 byly 
provedeny vnitřní opravy pod názvem akce “Sanace stá-
vajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu”, která 
spočívala k odstranění vnitřních vlhkých omítek a pro-
vedení nových sanačních omítek. Byla provedena opra-
va betonové podlahy v přízemí. Dále bylo provedeno 
mechanické očištění dřevěných konstrukcí a doplnění 
fošnových podlah po původních dopravnících na obilí. 
Očištěné a vysáté povrchy byly ošetřeny transparentním 
nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu a natřeny 
všechny dřevěné konstrukce. Rovněž 4 ks vnitřních tesař-
ských schodišť včetně zábradlí byla opravena.
Akce si vyžádala celkové náklady ve výši 712 073 Kč a byla 
podpořena Ministerstvem zemědělství z Programu vý-
znamné zemědělské historické dominanty jedinečného 
charakteru ve výši 491 913 Kč. Město Kasejovice plánuje 
jeho využití pro společensko - kulturní účely – výstavní 
prostory.

Oprava a sanace vnitřních prostor bývalého špýcharu město kasejovice
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situován do středu, a to hospoda s dostatečně velkým 
sálem, kterou roku 1784 na pozemku, koupeném od 
chvatěrubské vrchnosti postavil František Hájek. Dne 30. 
prosince 1886 ji koupil Antonín Doležal, domkář z č. p. 19 
a v majetku Doležalova rodu byla 110 let. Doležalům byla 
hospoda v roce 1959 vyvlastněna. Potom tu hospodařilo 
říčanské družstvo Jednota. Slibný obrat nastal po resti-
tuci, kdy byla hospoda vrácena dceři Doležalových Janě 
Prokešové, která se svým manželem se začala o obnovu 
hospody intenzivně starat. Oba však po krátké době ze-
mřeli a jejich dcera hostinec prohospodařila. Zmocnila 
se jí jedna inanční irma jako zástavy za nesplacený úvěr 
a ta ji prodala v roce 1998 automobilovému závodníku 
Vojáčkovi. V roce 2012 se Vojáček dostal do insolvenční-
ho řízení a insolvenční správce nabídl v roce 2013 objekt 
s hospodou k prodeji veřejnou obálkovou metodou. 
Obec nabídla nejvyšší cenu a  celý objekt koupila s hlav-
ním cílem vytvořit tu důstojné a přitom do vesnického 
prostředí citelně zapadající kulturně společenské cent-
rum. 
Za tímto účelem vyhlásila ve spolupráci s Komorou archi-
tektů veřejnou architektonickou soutěž na ideový projekt 
rekonstrukce hospody. Soutěž vyhráli tři mladí architekti 
pod vedením zkušeného prof. Rothbauera. Následně 
proběhla rekonstrukce. O tom, že to byla dobrá a potřeb-
ná investice, svědčí již prvních devět měsíců. V sále se za 
tu dobu konala Mikulášská zábava, dětský maškarní kar-
neval, „Námořnickej“ bál, retro diskotéka Malibu a tvoření 
betlému z másla. Taneční škola Astra Praha zde ve spo-
lupráci s obcí pořádá dva kurzy tanečních pro dospělé 
a jeden kurz latinsko-amerických tanců pro ženy. Dvakrát 
týdně se cvičí aerobik a cvičení na balonech, pořádaly 
se již dva turnaje v ping-pongu, který si zájemci mohou 
hrát kdykoliv je sál volný. Občané sál využívají i pro rodin-
né oslavy a v loňském roce zde proběhlo i vítání nových 
občánků. Koná se tu občasné zasedání dobrovolných 
svazků obcí. V budoucnu se plánuje využití i pro koncer-
ty, ilmová a divadelní představení a různou zájmovou 
činnost občanů.

Hospoda Obec máslovice

Rejčkov je jednou z místních částí obce. Dlouhá léta zde 
byl místním k dispozici kulturní dům, který byl spíše his-
torickou rekvizitou než důstojným místem pro scházení 
občanů. Objekt byl vlhký, okna se otevírat nedala, okolí 
kulturáku nevábné a hygienické zařízení žádné. Suchý zá-
chod. I v zimě.
Společnost Dolnokralovická stavební s.r.o. za konečnou 
sumu bezmála 3 mil. Kč provedla novou přístavbu sociál-
ního zázemí (WC muži, WC ženy, úklidová komora), výmě-
nu všech venkovních výplní otvorů, novou fasádu, posí-
lení konstrukce krovu, zateplení půdy, podřezání svislých 
konstrukcí (izolace proti vlhkosti), novou fasádu, oplocení 
a zpevněné plochy včetně opěrné zdi. Rejčkovští proved-
li brigádně vyklizení půdy, úklid objektu po stavbě, oblo-
žení vstupních schodů kamennými deskami a přebrou-
šení parket. Na fotkách je názorně vidět rozdíl ve vzhledu 
objektu před započetím akce a po jejím dokončení. Dou-
fáme, že bude kulturák místním i kolemjdoucím dlouho 
sloužit. Celá rekonstrukce byla prováděna s cílem provést 
citlivou rekonstrukci v podmelechovském prostoru. Rejč-
kov se totiž nachází těsně pod Melechovem – široko da-
leko nejvyšším místem.
Co je však největším přínosem celé akce, je skutečnost, že 
došlo k velmi výraznému oživení kulturní činnosti, kde od 
uvedení rekonstruovaného kulturáku do provozu se zde 
konají přednášky, diskotéky, rybí hody, zabijačky, hraje se 
zde divadlo a probíhá zde spousta dalších aktivit, které 
by rozhodně jeden v tak malém sídle nečekal – považme, 
že v Rejčkově žije necelých 70 obyvatel. A je tu hezky – 
i díky nově zrekonstruovanému kulturáku. 

Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Obec Dolní město



Když obec Rymice na konci 19. století dokončila stavbu 
školy, prakticky ihned, v roce 1897, nechala postavit stavi-
teli Kabeláčem a Witnerem mezi novou školou a farním 
kostelem sv. Bartoloměje obecní dům. V něm byla umís-
těna především hospoda, byt hostinského, úřadovna 
obce a spolková místnost, ve které cvičili Sokoli, scházely 
se místní spolky, zkoušely se ochotnické hry, které se hrá-
ly v sousedním hostinském sálu. 
S postupem doby získala budovu Jednota, která místo 
spolkové místnosti zřídila obchod s textilem a později 
sklad vedlejšího smíšeného zboží. Později získala býva-
lý obecní dům soukromá osoba, od které ji v roce 2016 
zpětně odkoupila obec za 1,8 mil. Kč. Rekonstrukce ob-
jektu na sebe nenechala čekat. Mimo jiné byl v bývalé 
hospodě opraven obchod se smíšeným zbožím a v bý-
valé spolkové místnosti byla umístěn obecní knihovna. 
Rekonstrukce prodejny byla řešena přednostně a zno-
vuotevření proběhlo 1. února roku 2017. Velkorysá in-
vestiční akce vyvrcholila 8. ledna 2018 slavnostním ote-
vřením zbrusu nové, krásně zařízené obecní knihovny 
v rozsáhlém, světlém prostoru. Stavební úpravy celé bu-
dovy přišly obec na 750 tis. Kč a vybavení knihovny na 
80 tis. Kč. Byla provedena nová elektroinstalace, montáž 
tepelných čerpadel a přímotopných těles s ovládáním. 
U zdiva byla provedena nová hydroizolace, vnitřní omítky. 
Okna a dveře byly vyměněny za nové. Následně proběh-
la úprava fasády a vstupní rampy se schodištěm. Finanční 
prostředky na celou akci byly výhradně z rozpočtu obce. 
Městská knihovna Holešov pomohla s vybavením kniž-
ním fondem, který nyní činí 1 452 titulů.

6160

Knihovna, potraviny a hospoda Obec rymice
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ženu Antonii od Josefa Johna mlýn v Košticích nad Ohří. 
Josef Ort se pustil do přestavby mlýna. Nahradil pohon 
šesti vodními koly turbínami, instaloval parní stroj, na 
světové výstavě v Paříži nakoupil moderní mlecí stroje, 
provozoval elektrárnu i pekárnu, jež sloužily i potřebám 
obce Koštice. Finanční krizi, zaviněnou překotným in-
vestováním, řešil odjezdem za výdělkem do Ameriky. Po 
svém návratu přestavbu mlýna dokončil a ten se stal Prv-
ním českým automatickým mlýnem. Z manželství Josefa 
a Antonie se narodily dvě děti – syn Karel a dcera Marie. 
Karel Ort se od mládí se zajímal o technické a přírodní 
vědy a zvláště o nový obor, jiskrovou telegraii a její vyu-
žití, studoval obory bezdrátová telegraie a vysoké frek-
vence. V roce 1916 vstupují USA do 1. světové války, irma 
se stává součástí válečného výzkumu a Karel Ort je jako 
cizinec propuštěn. V majetku Ortů zůstal mlýn až do zná-
rodnění v roce 1948 a díky opravám provedeným v roce 
1947 byl ve výborném stavebně technickém stavu. Po 
roce 1989 byl, zcela zdevastovaný, navrácen v restituci 
potomkům původních vlastníků, kteří ho zanedlouho 
prodali současnému majiteli Josefu Kindlovi. 
Objekt byl zdevastovaný, nevyužitý, opuštěný, nový ma-
jitel zahájil rekonstrukci se záměrem vytvořit zde malou 
vodní elektrárnu, objekt opravit a začít využívat. Rekon-
strukce byla inancována většinou ze soukromých zdro-
jů, doplňkově prostředky z Regionálního operačního 
programu Severozápad a ze státního fondu životního 
prostředí ČR. Hlavní budova mlýna je zcela obnovena, 
hospodářské části budovy jsou před rekonstrukcí. Při 
rekonstrukci se přihlíželo k respektování kulturní konti-
nuity regionu i charakteru místního prostředí, dbalo se 
na zachování původních stavebních prvků, díky tomu je 
objekt opět neopominutelnou jedinečnou dominantou 
obce. 
Mlýn se stává také součástí veřejného života – 440. vý-
ročí jeho založení bylo podnětem pro oslavy i badatel-
skou činnost o historii a významu mlynářských rodin pro 
rozvoj obce, odehrávají se zde setkání občanů při slav-
nostních příležitostech (svatba, dobové módní přehlídky, 
výstavy fotograií, přednáška o životě Karla Orta.

Mlýn v Košticích Obec koštice



Dne 28. září 2018, na Václava jsme na počest 100. výročí 
ukončení 1. světové války a vzniku Československé re-
publiky slavnostně odhalili pomník obětem z 1. světové 
války. Měli jsme velký dluh v naší obci, že tento pomník 
nebyl postaven dříve. Padlých bylo dvaadvacet. Celému 
dílu předcházel návrh paní architekty na celkovou úpra-
vu parčíku a následná realizace. 
Slavnostní akt proběhl u kapličky na návsi a byli na něj 
pozváni hasiči, myslivci, občané Borovan i z okolí a také 
další hosté – Pavel Hroch, starosta obce Kovářov a ná-
městek hejtmanky Jihočeského kraje, Pavel Souhrada, 
starosta sousední obce Bernartice a zastupitel Jihočeské-
ho kraje a Pavel Novotný, předseda Zemědělského druž-
stva Bernartice. 
Slavnost začala v 17,00 hodin, po zaznění hymny starostka 
přivítala přítomné, děti přednesly básně, kronikářka Ivana 
Hrnečková přečetla záznamy z kroniky z doby 1. světové 
války. Pomník odhalily místní děti za asistence Baráčníků 
z Písku a za doprovodu hudby „Má vlast“.  Na závěr  místní 
děvčata zazpívala píseň Tam ve Flandrech, která byla ne-
oiciální hymnou této války. Poté byli všichni pozváni na 
předposvícenské pohoštění do místní hospody.
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Pomník padlých z 1. světové války Obec Borovany
II.
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venkova se obec Hájek rozhodla přihlásit stavbu altánu 
na odpočinkové zóně v Hájku. 
Altán postavilo sdružení dobrovolných hasičů v roce 
2018 v rámci akce „Z“.  Vlastníkem stavby je obec Hájek, 
která inancovala veškerý materiál a částečně inancova-
la odborné řemeslné práce. Vše ostatní práce zajištovali 
zmínění hasiči spolu s dalšími dobrovolníky. Stavba byla 
realizována na odpočinkové zóně v Hájku, která slouží 
k volnočasovým aktivitám místních občanů, k pořádání 
kulturních akcí typu dětských dnů, traktoriád a podobně. 
Altán se stal dominantou v krajině a hojně využívaným 
místem nejenom ze strany hájeckých občanů.

Altán na odpočinkové zóně Obec hájek
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1977. Několikrát vyplul na povrch dění, aby opět zapadl 
pro nedostatek inancí, dětí, nezájmu obce. Až v roce 
2015 schválilo zastupitelstvo obce výstavbu nové budo-
vy a zřízení organizace Mateřské školy. 
Budova je umístěna u stávající budovy obecního úřadu 
a tak důležitým kritériem pro vzhled bylo dotvoření celé-
ho komplexu, který je poměrně členitý a splnění nároč-
ných požadavků na provoz MŠ. Umístění školní zahrady, 
dostatečné osvětlení prostor, vzduchotechnika, atd. Stav-
bu se podařilo vybudovat v poměrně krátkém čase, kdy 
stavba byla zahájena na přelomu března a dubna 2018 
a zkolaudována 12. prosince 2018.
Je třeba vyzdvihnout, že obec celou výstavbu inanco-
vala z vlastních zdrojů. Významným způsobem byla na-
výšena občanská vybavenost obce. Lze předpokládat, 
že díky instituci MŠ bude moci obec nadále rozvíjet svůj 
spolkový a společenský život.
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Mateřská škola Sedmihorky Obec karlovice

Zlata cihla pro obec Sviadnov je poněkud speciická, týká 
se totiž dvou zrekonstruovaných zařízení zaměřených na 
předškolní a školní výuku na středně velké vesnici (obci). 
Jedná se  tak o dvě oddělené budovy, ve kterých dnes 
sídlí Základní škola a Mateřská škola. Obě budovy byly re-
konstruovány v minulých 2-3 letech. Rekonstrukcí prošla 
fasáda a venkovní prostory budov, ale rovněž částečně 
také interiér a vnitřní uspořádání budov. 
U mateřské školy se jednalo o rozšíření prostorové kapa-
city (dnes až cca 100 dětí) s revitalizací a obnovou při-
lehlého přírodního hřiště včetně dětských hracích prvků 
s důrazem na vytvoření výhledu na okolní krajinu a příro-
du Beskyd. U základní školy došlo k obnově poškozené 
fasády a k přístavbě prostoru šaten a ředitelny s vybu-
dováním zelené střechy nad touto přístavbou. S tím, že 
u školy bylo vybudováno venkovní hřiště s tartanovým 
povrchem a venkovní učebna, což rozšířilo možnosti 
školních i mimo školních aktivit a umožnilo zpřístupnění 
hřiště k využití rovněž v průběhu letních prázdnin. 
Obě budovy tak dnes splňují moderní trendy školských 
zařízení při zachování jejich venkovského charakteru. 
Realizovaný stavitelským řešením bylo rovněž zachová-
no jejich přirozené umístění vzhledem k okolní zástavbě 
v oblasti centra obce, která je tvořena především starší 
zástavbou rodinných domů. 

Nové venkovské stavby - rozšíření školských zařízení Obec sviadnov
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lečenské zařízení, které obec dosud neměla, rozhodlo 
zastupitelstvo využít pro tyto účely objekt bývalé ško-
ly. Poslední rekonstrukce budovy, a to částečná opravy 
střechy, proběhla v roce 1994. Budova vyžadovala rekon-
strukci nejen střechy, ale i fasády. Také proto se zastupi-
telstvo rozhodlo v roce 2016 připravit projektovou do-
kumentaci na Přístavbu místní školy. V závěru roku 2017 
došlo k vypsání výběrového řízení na realizaci Přístavby 
místní školy, a tím i provedení přeměny stávající budovy 
na kulturní a společenské zařízení. A právě díky projektu 
přístavby došlo k realizaci oprav a zároveň i velmi zdařilé 
rekonstrukci celé budovy.
Přístavba k této historické budově znamenala pro projek-
tanta velký úkol - navrhnout vzhled tak, aby korespondo-
val s původní architekturou budovy. Důležité bylo, aby 
přístavba svým vzhledem nenarušila původní architektu-
ru, ale aby byla plně v jejím souladu. Rozdíl mezi původní 
budovou a novou výstavbou je 135 let. Výsledný vzhled 
zrekonstruované původní budovy s přístavbou je ne-
jen zdařilý, ale i velmi hezký a je plně v souladu se svým  
umístěním a koresponduje s okolní zástavbou. Tím, že 
stojí mírně osamocen, stává se dominantou dané lokality 
a tím i celé obce. Tato budova je plně včleněna do kra-
jinného rázu obce a vyjadřuje čistotu architektury celé 
budovy. Zároveň spojuje historické a moderní stavební 
prvky v jeden celek. Celkovým pojetím rekonstrukce bu-
dovy vzniklo kulturní a společenské zařízení, které obci 
scházelo a které obec nikdy neměla. O to více toto zaří-
zení dává možnost volit nové formy kulturního vyžití celé 
vesnice a o to více si jej naši místní cení. 
Obecní dům s multifunkčním využitím a muzeem legio-
náře Bohumila Závady už od prvních dnů po uvedení do 
provozu slouží potřebám obce a jejím občanům. Již se 
zde konaly svatby, oslavy, rodinná setkání a výše uvedené 
obecní akce.
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Obecní dům Obec Býškovice

Jedná se o novostavbu na místě bývalé hasičské zbroj-
nice. Vlastníkem je obec Krásné. Výstavba začala v roce 
2017, kdy místní spolek vlastními silami rozebral a odstra-
nil původní rozpadající se stavbu. V roce 2018 byla výbě-
rovým řízením vybrána irma pro novostavbu čekárny, na 
jejíž konečné verzi se shodlo zastupitelstvo obce. Čekár-
na je velikostí a vzhledu postejná jako čekárna v Polánce, 
která byla postavena v roce 2000. Aktuálně zde bylo do-
budováno sběrné místo pro tříděný odpad s tím, že se 
nádoby na odpad schovají do prostoru za čekárnu a vy-
nikne tím celkově náves v Krásném. Náklady na stavbu 
čekárny činily 300 tis., z toho byla obdržena dotace z POV 
v částce 170 tis. Náklady na sběrné místo jsou odhadnuty 
na podobnou částku (nyní probíhají dokončovací práce), 
z POV je schválena dotace 160 tis. V minulosti zde byla 
již zmíněná hasičská zbrojnice, která se přestěhovala do 
nových prostor bývalé školy. Vedle zbrojnice byla také če-
kárna, nehezká „plechová bouda“. 

10 

 

Autobusová zastávka se sběrným místem Obec krásné
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rozloženého pod strmými hradními zdmi, představuje 
samozřejmě hrad, národní kulturní památka. Město Rabí 
se může pochlubit i řadou dalších kulturních památek, 
stejně jako neustále se rozšiřující sítí služeb pro návštěvní-
ky. V těsné blízkosti hradeb zřídili v 17. století svůj hřbitov 
příslušníci místní židovské komunity. Vytvořili uměleckou 
ojedinělost. Jen výjimečně lze totiž vápenec použít jako 
základní materiál pro náhrobní kameny. Mezi omšelými 
pomníky, ze kterých dýchá kouzlo patiny, se zastavil čas. 
Barokní židovské náhrobky nejsou jedinými prvky toho-
to rozkošatělého vyumělkovaného slohu v Rabí. Názna-
ky dosud poznáváme v objektech bývalého panského 
dvora, v barokním slohu je vystavěn hřbitovní kostel sv. 
Jana Nepomuckého. A náměstíčko, obklopené překrás-
nými štíty selského baroka, si kdekdo vyfotografuje. Pro 
krásu, pro vzpomínku. Jako nazdobené perníčky nebo 
vystrojené pouťové koláčky září průčelí bývalých statků. 
Jen kousek od městečka na hřebeni Líšné zůstaly zřetellé 
zdi bývalé kaple Všech svatých. Legendy sem dokonce 
umísťují působení mnicha Vintíře nebo hovoří o hlásce 
hradu. Jiná historka vypráví o čertově kopytu, černé svat-
bě a podzemní sluji. Kdo se odváží stoupnout na kámen 
s otiskem kopyta a zadupat, ten pozná!
Novinkou posledních let je nová zvonička.
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Výstavba Zvoničky město rabí

Obyvatelé Podhradí si dlouho přáli svou vlastní kapli. 
Lidé z obce mnoho let chodili na mše do blízkých Poz-
lovic nebo Luhačovic.  Zastupitelstvo obce se rozhodlo 
pro stavbu kaple a konkrétně. Dřevo, jako stavební ma-
teriál byl zvolen proto, že roubená zvonička v obci z roku 
1914, na kterou se zvonilo ručně, je také dřevěná. Kaple 
měla typově připomínat Jurkovičovy stavby. Studii kaple 
zpracoval Ing. Arch. Antonín Závada starší, z Valašského 
Meziříčí. Práce na kapli začaly v roce 2016 projektovou 
dokumentací a úpravou veřejného prostranství.  
V první etapě obec uspořádala sbírku, a to za pomoci pá-
tera Huberta Wojcika. Ten ji také prezentoval veřejnosti, 
spolupodílel se na dalších organizačních záležitostech 
včetně schválení stavby na arcibiskupství v Olomouci. 
Zařídil možnost posvěcení základního kamene Svatým 
otcem Františkem. Základní kámen kaple přivezla v roce 
2016 výprava z obce do Krakova, kde jej na Světových 
dnech mládeže v Czestochowě posvětil sám papež, Sva-
tý otec František.
Rozpočet na hrubou stavbu byl stanoven na 600 tis. Kč, 
obec však mohla na stavbu uvolnit jen 300 tis. Kč. Druhá 
polovina požadované částky byla vybrána sbírkou. Při-
spěli lidé z obce i okolí. Mohli přispět třeba zakoupením 
trámu v hodnotě dvou tisíc korun. Jméno každého dárce 
je uvedeno na pamětní desce v kapli. Zvon pocházejí-
cí ze Zvonařské dílny Tomášková Dytrychová u Brodku 
u Přerova daroval obci farář František Vavruša působící ve 
farnosti v Brně, rodák z Podhradí.  Nový zvon je zasvěce-
ný sv. Zdislavě. 
Kapli zasvěcenou sv. Zdislavě vysvětil 4.11. 2017 kolem 
16.00 hod. farář P.ThDr. Hubert Wojcik (na sv. Huberta).  
Den byl vybrán podle křestního jména faráře. První mše 
se před kaplí sv. Zdislavy konala již v roce 2018, právě na 
Huberta. V roce 2018 byla kaple dokončena. 
Kaple stojí v centru obce a tvoří tak ucelený komplex 
spolu s budovou obecního úřadu, odpočinkovou zónou 
u sochy sv. Floriána a s parčíkem u kaple. Záměrem bylo, 
aby se stavba kaple stala centrem nejen kulturního, ale 
i duchovního dění v obci.

Kaple sv. Zdislavy Obec Podhradí
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ZLATÁ CIHLA V PROGRAMU OBNOVY 
VENKOVA - NOMINOVANÉ STAVBY

OBNOVa čI rekONstrukce 
PamátkOVě chráNěNých 

OBjektů a Památek 
místNíhO VýZNamu

OBNOVa čI rekONstrukce 
staVeB VeNkOVské ZástaVBy NOVé VeNkOVské staVBy
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Zámeček, jehož historie sahá do roku 1379, je zapsaný na 
seznamu kulturních památek, v době zápisu byl v hava-
rijním stavu. Poměrně často měnil majitel, nikdo z nich 
pořádně nezačal s celkovou rekonstrukcí a objekt dále 
chátral. Toto se naštěstí změnilo v roce 2016. Západní 
křídlo koupila nezisková organizace Joseina z.ú., která 
zde za podpory dotačních prostředků z IROP vytvořila 
komunitní centrum. Východní a jižní křídlo patří soukro-
mému vlastníkovi, který provedl rekonstrukci a vytvořil 
zde v krásném prostředí nájemní byty. Vzhledem k tomu, 
že se obě rekonstrukce podařilo načasovat v jeden čas, 
vzniká velmi zdařilá obnova zámečku, která ho nejen za-
chránila, ale měla by nyní vrátit mezi jeho zdi život. Ko-
munitní centrum se bude zabývat osobním rozvojem 
a zlepšováním vztahů obecně. Budou se zde pořádat 
různé workshopy, přednášky, besedy, ale i cvičení, kurzy 
tvoření, tance atd. Bude tak sloužit nejen místním lidem 
a komunitám v obci Boršov, které jeho prostory budou 
využívat, ale i dalším cílovým skupinám z širokého okolí. 
Rekonstrukce celého zámečku byla prováděna s velkým 
citem pro obnovu kulturních památek. Díky tomu byl 
zachován celkový duch stavby, bylo dbáno na uchová-
ní všech doživších historických prvků. Naopak i v tomto 
složitém prostředí se podařilo do stávajícího objektu im-
plementovat nové využití stávajících prostor pro komu-
nitní centrum i byty, které hodně respektovaly původní 
dispoziční řešení celé stavby. Stavbu se podařilo rozšířit 
i do podkroví, kde vznikly krásné prostory s odhalenou 
dřevěnou nosnou konstrukcí historického krovu. V ko-
munitním centru vznikly ve sklepích nádherné klenbové 
sály, které budou jistě využívány pro hojný počet akcí.

Komunitní centrum Na Zámečku Obec Boršov nad Vltavou
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Kaplička sv. Jana Nepomuckého město Vacov

Kaplička sv. Jana Nepomuckého je drobná stavba lido-
vého charakteru, která před opravou vykazovala poško-
zení vlivem zatékání dešťových vod a vzlínáním vlhkosti. 
Předchozími neodbornými úpravami došlo ke škodě na 
vzhledu kapličky odstraněním původního skoseného ná-
roží na podnoží a lizény při nárožích. Kovové prvky byly 
zkorodované, střešní krytina dožilá.
Poškozená krytina objektu byla vyměněna za novou pá-
lenou krytinu – bobrovku. Opraven byl také poškozený 
krov, včetně ošetření proti dřevokaznému hmyzu. Hře-
benáče, nárožní tašky a tašky na římsách byly položeny 
do maltového lože. Vrcholový křížek byl ošetřen novým 
nátěrem v barvě kovářská čerň. Dle dochované historické 
fotograie z archivu NPÚ byly rekonstruovány nároží a li-
zény při nárožích. Byla vyspravena podlaha z půdovek. 
Kovové vstupní dveře byly natřeny v barvě kovářská čerň. 
Poškozené vnitřní i vnější omítky byly nahrazeny kvalit-
ními vápennými omítkami. Vnitřní i venkovní malby byly 
opět provedeny dle dochované historické fotograie 
v kombinaci bílé barvy s modrým soklem. Okolo objektu 
byl vytvořen odvětrávací systém s drenáží.
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Venkovská usedlost s doškovou střechou je významnou 
památkou lidové architektury. Památkově chráněná cha-
lupa čp. 10 je příkladem typické domkařské usedlosti 
jihozápadní Moravy z počátku 18. století. Je postavený 
z nepálených cihel spojených místo malty žluticí. Stěny 
jsou omazány hlínou smísenou s řezankou. Celý dům 
je olíčen vápnem. Na olíčení podrovnávky bylo použito 
sazí. Sedlová střecha je krytá došky ze žitné slámy. Dům 
má tradiční tříkomorový půdorys: jizba – síň – komora 
a typická malá okna. Stropy jsou trámové s prkennými 
záklopy, podlahy jsou hliněné a dlážděné. Předzahrádka, 
které dominuje původní hrušeň, je ohraničená laťovým 
plotem, původní rumpál nahradila ruční studna. Na ma-
lém dvorku jsou chlívky pro drůbež a kozu. Ze dvora je 
přístup do sklepa klenutého z lomového kamene. 
Doškovou chalupu odkoupila obec od dědiců pana 
Bryma v roce 2011 a od té doby prošla stavba celkovou 
rekonstrukcí pod dohledem Národního památkového 
ústavu Brno a odborem památkové péče MěÚ Moravský 
Krumlov. V rámci celkové rekonstrukce stavby byla pro-
vedena rekonstrukce elektroinstalace, kompletní opra-
va podlah, oprava stropů v průjezdu a v kolně, otlučení 
a nové omítnutí zdí, vyspravení doškové střechy, rekon-
strukce vodovodu aj. Byl také zcela nově upraven dvorek 
a terén vedle chalupy. 
V současnosti slouží chalupa jako místní muzeum a místo 
uchování obecní paměti. Muzejní sbírku tvoří předměty, 
které dokumentují historii obce Petrovice a regionu, hos-
podářskou činnost i vybavení domácností našich před-
ků. Většina exponátů, které jsou zde vystaveny, pochází 
z darů petrovických občanů a příznivců muzea.

Venkovská usedlost s doškovou střechou Obec Petrovice 2



7574

Základní umělecká škoda Obec Ždánice

Umělecké školství v minulosti města Ždánic má kořeny již 
v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla v pro-
storách zdejší základní školy a později v zámecké vile 
zřízena pobočka kyjovské lidové školy umění. V červenci 
1993 byla založena základní umělecká škola jako příspěv-
ková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovate-
lem se stalo město Ždánice. ZUŠ byla umístěna v bývalé 
staré školní budově vedle kostela v ul. U Hřbitova č. 291, 
jedná se o historickou budovu z roku 1809. Budova  pro-
šla generální opravou a v první žáci ji začali navštěvovat 
v říjnu 1993. Ve škole jsou vyučovány dva umělecké obo-
ry: hudební a výtvarný.
Po provedení nové střechy na objektu v roce 2013 byly 
v  roce 2015 provedeny stavební úpravy venkovní části 
budovy a z části i interiéru, jednalo se o opravu stávající 
venkovní omítky, která vykazovala vlhkost a zvětralé části 
povrchu a doplnění o štukaturu a ozdobné fasádní prv-
ky;  výměnu původních oken za  dřevěná eurookna  ve 
II. NP, opravu vstupních dveří, nové zadní venkovní dveře,  
výměnu klempířských a zámečnických prvků. Dále byl 
proveden nový okapový chodník po obvodě objektu. 
V budově byla provedena změna vytápění na centrální 
vytápění plynovým kondenzačním kotlem, rozvody ÚT, 
osazení otopných těles a ohřev TUV. Celý interiér byl vy-
malován.  Celková oprava budovy si vyžádala náklady ve 
výši 1,95 mil. Kč. ZUŠ byla opravena z vlastních prostředků 
města, bez dotací.
Historická budova památkového zájmu města, která je 
v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie, který 
je dominantou města a vyhlášenou kulturní památkou, 
je nyní opravena a vhodně zapadá do prostředí bezpro-
středně souvisejícího se středem města. Při rekonstruk-
ci budovy a fasády byl brán zřetel na vhodnou volbu 
materiálů a barevnost volena s ohledem na blízkou kul-
turní památku a na zachování původního rázu budovy, 
i s ohledem na prostředí, které je vhodně obklopeno ze-
lení.
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Kostel svatého Vavřince v Horní Blatné je farní kostel, kte-
rý byl postaven v roce 1593 a je kulturní památka České 
republiky. 
Horní Blatná byla založena v roce 1532. Rokem výstavby 
je uváděn rok 1493 i rok 1538 – stavba nového kostela 
spolu se školou a špitálem. Jedná se o kostel dřevěný. 
V roce 1542 byl kostel poddolován a zřítil se. Obnoven 
byl v roce 1564. V letech 1593–1594 byl postaven nový 
kamenný kostel. V letech 1605–1607 byla přistavěna věž. 
Její dolní část stojí na původním zdivu kostela se sakristií. 
V roce 1636 vzniká katolická obec. V letech 1653–1654 od-
cházejí evangelické rodiny (uvádí se na 60 rodin) do Sas-
ka. V roce 1672 se zřítila kostelní věž. V roce 1686 původ-
ně evangelický kostel je přesvěcen na katolický a jeho 
patronem se stal svatý Vavřinec. V letech 1737 byl kostel 
rozšířen a kolem roku 1754 barokně přestavěn, v roce 
1755 byla dostavěna věž. V letech 1993–1997 proběhla re-
konstrukce kostela. V roce 1700 byl ulit nový zvon. V roce 
1927 byly vysvěceny nové tři zvony. V letech 1995–2001 
byl opraven věžní hodinový stroj.

Kostel sv. Vavřince Obec horná Blatná
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Záchrana hřbitovní zdi Obec křižovatka

Stáří kamenné hřbitovní zdi lze odhadovat na 200 let. 
Hřbitov sloužil nejen pro uložení ostatků obyvatel obce 
Křižovatka, ale i obcí Velký Luh a Nová Ves. Hřbitovní zeď 
byla vystavěna ze žulových nepravidelných kamenů na 
mělký kamenný základ. Postupem času nejen vlivem po-
větrnostních podmínek ale i zarůstající vegetace došlo 
k totálnímu rozkladu zdi. Záměrem bylo zeď zachránit 
před zbořením, proto jsme zrealizovali dvě na sobě na-
vazující etapy záchrany pod názvem „Záchrana hřbitovní 
zdi v obci Křižovatka“. Obě etapy podpořilo Ministerstvo 
zemědělství z programu Údržba a obnova  stávajících 
venkovských prvků venkovské krajiny. Záměrem bylo 
zachování původního  vzhledu i materiálů zdi. Zeď byla 
postupně rozebrána a následně z očištěných kamenů 
byla vystavena na původním místě totožná zeď. S klidem 
můžeme říci, že opravená zeď bude svoji funkci plnit další 
staletí.
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Budova kina, bývalý pitný pavilon „Trinkhalle“, je kultur-
ní památkou, zapsanou v rejstříku psmátek. Kino prošlo 
v roce 2013 částečnou digitalizací a je tak přizpůsobe-
no k promítání moderních formátů nosičů a současně 
umožňuje pořádání seminářů, přednášek a konferencí 
s možností projekce ve vysoké kvalitě obrazu i zvuku.
Původně to byla pitná hala (Trinkhalle) postavena v le-
tech 1887–1888 nad Alžbětiným pramenem v Kyselce. Do 
lázeňského parku na levém břehu Ohře byla budova pře-
místěna až v roce 1907. Pavilon ve stylu švýcarské archi-
tektury pocházel s největší pravděpodobností z ateliéru 
Fellner & Helmer. Budova ve tvaru řeckého kříže je zastře-
šena valbovou střechou s velkou pavilónovou nástav-
bou, završenou bání. Po stranách přiléhala k objektu nižší 
křídla původně s volnými lodžiemi. Se změnou využití 
objektu byla křídla s hrázděnou konstrukcí vyzděna. Dře-
věné konstrukce a štíty jsou bohatě dekorovány. Funkci 
kina začala budova plnit od roku 1955. Budova však ne-
byla po mnoho let udržována a postupně chátrala. Obec 
Kyselka započala v roce 2006 postupnou obnovou bu-
dovy kina. Na opravách se podílel Karlovarský kraj a spo-
lečnost KMV a.s. Budova je využívána jako kino, ale také 
se zde konají koncerty, divadelní představení, přednášky, 
jednání zastupitelstva obce a také si prostory pronajímají 
společnosti. Pravidelně je kino využíváno naší základní 
a mateřskou školou. V roce 2018 se zde poprvé konalo 
promítání v rámci Mezinárodního ilmového festivalu. 
V rámci další etapy byla realizována přestavba staré stav-
by „šaten“, která byla původně vybudována jako zázemí 
k přilehlému hřišti. Na tomto místě byl vybudován nový 
altán, který svým vzhledem a barevným provedením 
koresponduje s nedalekou budovou kina. Podstava je 
tvořena betonovým základem a vyskládaným lomovým 
kamenem. Kámen byl z estetických a technologických 
důvodů z části ručně opracován. Konstrukce altánu je 
provedena tradiční tesařskou technologií s důrazem na 
detail a přesné tesařské spoje. V malé hrotnici střechy je 
ukryto měděné pouzdro se vzkazem pro příští generace. 
Další významnou částí revitalizace byla obnova historické 
parkové cestní sítě. V místech obnovy cest došlo ke srov-
nání terénu a stržení svrchního drnu trávy beze změny 
podložních vrstev (do max. hloubky 100 mm).

Obecní kino a Obecní lázeňský park Obec kyselka
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Rodinná hrobka Baštů Obec Luby

Hrobka byla vystavěna rodinou Baštů, známí podnikatel-
ské rodiny obchodující s hudebními nástroji. Posuzovaný 
objekt hrobky není jmenovitě zapsán v Ústředním sezna-
mu kulturních památek a ani se nenachází v památkově 
chráněném území. Hrobka je ve vlastnictví měst a stojí na 
místním hřbitově. 
Jde o nepříliš velkou stavbu solitérně situovanou v již-
ní části místního hřbitova. Uzavřená hrobka rodiny Ba-
štů má obdélníkový půdorys 5x4m, je přízemní, zděná, 
z cihel. Má kopulovitou střechu, na vrcholu umístěn kříž. 
Okna jsou s polokruhovým nadpražím. 
Stáří objektu lze odhadovat na začátek 20. století, dle his-
torických podkladů se zde konal první pohřeb roku 1908. 
Hrobka je postavena v neorománském bizantizujícím 
stylu v podobě templu, uzavřeného kopulí. Horizontální 
rozměr stavby převládá nad vertikálním, což zvýrazňuje 
výrazně vykonzolovaná římsa v horní části objektu. Jde 
o relativně autenticky dochovaný objekt hrobky. 
V roce 2018 prošla hrobka rekonstrukcí. Před započetím 
oprav byl proveden průzkum barevnosti jednotlivých 
prvků stavby. Poznání bylo podkladem pro opravy a pře-
devším pro původní barevnost oken, dveří, mozaikové 
výzdoby a barevnost omítek. Cihelné zdivo bylo opatře-
no vápennou omítkou. 
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V krajině Rudníku se odráží i skutečnost, že obec byla do 
roku 1945 podobně jako celá pohraniční oblast osídlena 
silně věřícími německými obyvateli. Podle pasportizace, 
kterou si obec nechala vypracovat v roce 2015, se na je-
jím území nacházelo 20 poničených nebo zanedbaných 
křížů, soch nebo kaplí, avšak ještě v rekonstruovatelném 
stavu. Tato pasportizace obsahuje lokalizaci památek, 
údaje o památce, popis památky, současný stav památky, 
vyhodnocení a koncepci restaurátorského zásahu na pa-
mátce včetně vyčíslení nákladů na restaurátorské práce.
Vedení obce si uvědomuje nezastupitelnou roli těch-
to památek v koloritu krajinného rázu příhraniční obce 
i jejich kulturní význam nejen pro minulé a současné 
obyvatele, ale i pro budoucí generace, a proto se ve spo-
lupráci s místními spolky i spolkem německých krajanů 
snaží o jejich záchranu. S využitím mnoha grantů a dotací 
(např. Nadace Via, Program obnovy venkova prostřednic-
tvím MAS Krkonoše, podprogram MMR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, program MK ČR Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností) podařilo zachránit sedm drobných sakrálních 
staveb.

Obnova drobných sakrálních staveb v Rudníku Obec rudník
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Kaple sv. Václava Obec tymákov

Kdy byla kaple na návsi postavena, není přesně známo. 
První zmínka o kapličce, jako o už stojícím objektu, je ve 
školní kronice k 24. 4. 1879 a vysvěcena byla 28. 9. 1881 
k poctě sv. Václava. Kaple byla malá a sloužila zřejmě jen 
ke zpovědi tymákovských školáků. Od konce 20. století 
byla kaple využívána ke mším, které se zde celkem pravi-
delně konaly 28. září – ve svátek sv. Václava. Od počátku 
21. století je kaplička kromě toho pravidelně zpřístupně-
na v adventní čas, kdy se před ní koná vánoční koledová-
ní dětí MŠ Tymákov a žáků ZŠ Tymákov a také na Štědrý 
den 24. 12., kdy se v ní rozdává občanům Tymákova bet-
lémské světlo. Kaple se několik desítek let neopravovala. 
Tomu odpovídal její stav. Zub času se podepsal na vnějš-
ku i na vnitřním vybavení. Po posouzení statikem byl 
konstatován havarijní stav stavby a byla doporučena její 
kompletní rekonstrukce. K opravě byl využit dotační titul 
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí 
Plzeňského kraje 2017. Byla zpracována projektová doku-
mentace rekonstrukce kaple irmou Ateliér Soukup OPL 
Švehla s.r.o. ve spolupráci s odborem památkové péče 
MMP. Rekonstrukci provedla odborná irma p. Matouška, 
Město Touškov. Akce byla zahájena v květnu a ukončena 
15. 10. 2018. Název dotované akce: Oprava havarijního sta-
vu kaple sv. Václava v Tymákově. Výše poskytnuté dotace: 
300 000 Kč, celkové náklady činily 1 274 163, 96 Kč. Byla 
do hloubky opravena podlaha kaple a okolí kaple ošetře-
no tak, aby se zamezilo pronikání kořenů pod stavbu; byl 
zcela vyměněn krov a střešní krytina, okapy a svody deš-
ťové vody, byla osazena nová zvonice (v mědi), opraveny 
a natřeny vnitřní i vnější zdi, vsazena nová vitrážová okna, 
vstupní dveře včetně mříží. Bylo odvodněno a upraveno 
dlážděním i přímé okolí kaple, bylo restaurováno i její 
vnitřní vybavení (oltář, obrazy). Kaple sv. Václava byla dne 
15. 12. 2019 slavnostně vysvěcena. Po opravě je zachová-
na historická hodnota stavby a zajištěna její bezpečnost 
pro přístup veřejnosti.
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Jedná se o nově vytesanou sochu svatého Jana Nepo-
muckého, která je umístěna na původním podstavci 
v centru Náměstí Karla Buriana. Socha byla zničena ne-
známým vandalem v roce 1919 a obnovena byla v roce 
2016. V roce 2018 byl zrenovován a novým křížem opat-
řen žulový pomníček vystavěný rovněž v roce 1919 ro-
dinou sedláka Zusky. Kříž je umístěn u kostela svatého 
Vavřince v Senomatech. Socha sv. Jana byla pořízena za 
dotační podpory MMR ČR, obnova kříže byla hrazena 
dary místního občana, pana Svobody, a Zemědělského 
družstva Senomaty. Obě památky místního významu 
mají svou historii:
Kříž dal sedlák Zuska postavit na poděkování, že se mu 
v poměrně pokročilém věku konečně narodil syn. Socha 
sv. Jana byla zničena v době vyhrocených protikatolic-
kých nálad jako symbol rekatolizace českého národa po 
Bílé Hoře. Kronikář tehdy k události napsal, že „jisto jest, 
že socha onoho svatého nesvatého se do obce již nikdy 
nevrátí“, kterýžto zápis svědčí o tom, že člověk nemá vy-
nášet unáhlené soudy!

Obnova sakrální památky na Náměstí Karla Buriana Obec senomaty
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Jeníkov Zámek Větrný Jeníkov městys Vetrný jeníkov

Původně renesanční tvrz z 16. století nacházející se v cen-
tru obce. Počátkem 18. století barokně přestavěn. Roku 
1800 zámek vyhořel, roku 1840 byl znovu renovován. No-
vobarokní přestavbou prošel v letech 1905 – 1907, Troj-
křídlá jednopatrová budova je zastřešena mansardovou 
střechou s vikýři. Mřížový plot a brány jsou z dílny vídeň-
ského kovářského mistra Alexe Nehra. Zámek je kulturní 
památkou.
Zámek je v současnosti v majetku městyse, sídlí v něm 
Úřad městyse. Dále je v něm umístěna Místní knihovna, 
zrcadlový sál, obřadní síň, fotoateliér, modelářská dílna, 
sídlo našich malých skautů, zelený salonek, Pošta Partner, 
budoucí kavárna a jeden byt. Volně přístupný je každo-
ročně v průběhu jeníkovské poutě. Pro zájemce je mož-
né zámek navštívit kdykoli.
Do 90. let byl zámek využit k bydlení. Poté zůstalo v celé 
budově zámku pouze sídlo úřadu městyse a obřadní síň. 
Zámek tedy chátral, nebyl vytápěn a neměl žádné vyu-
žití. Od roku 2010 se ale vše naštěstí proměnilo. Zámek 
začal ožívat. Nejprve se zrekonstruovala místnost, kam 
se přestěhovala kancelář starosty tak, aby navazovala na 
kancelář matriky a účetní. Po zahájení činnosti Komunitní 
školy (organizační složka obce) se zrenovovala místnost 
další a to na tzv. zrcadlový sál určený k pořádání různých 
kurzů (pilates, jumping, orientální nebo společenské 
tance…) a tzv. zelený salonek, který slouží pro pořádání 
sommeliérských degustací, jednání s veřejností, výtvar-
ných dílen a dalších akcí. Zámek začal být zároveň vyu-
žíván k pořádání akcí pro děti, jako je např. Noc s Ander-
senem nebo Mikulášské čtení dětem. 
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Původní stavba domu čp. 28 z roku 1869 sloužila v prů-
běhu let jako rodinný dům a chudobinec. V období so-
cializmu zde fungoval obchod. Dnes budova slouží jako 
obecní dům, který vlastní městys Bernartice. V roce 2004 
byl k objektu přistavěn dřevěný altán a v roce 2011 se 
opravila střecha. V letošním roce proběhla celková re-
konstrukce vnitřních prostor a přístavba. Projekt přístav-
by a přestavby vnitřních prostor si navrhli místní občané 
sami. Taktéž veškeré práce provádějí občané Bojenic své-
pomocí pod vedením Aleše Kroupy. Akci inancuje měs-
tys Bernartice.

Obecní dům Bojenice městys Bernartice
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Altán v Jestřebicích městys Bernartice

Svépomocí se v roce 2019 dokončila výstavba letního 
„sálu“ vedle místní hospůdky čp. 32 v Jestřebicích. Stav-
ba je umístěna na obecním pozemku. Projektové přípra-
vy probíhaly již před třemi léty za spolupráce místních 
občanů. Podnětem pro výstavbu bylo to, že téměř vždy, 
když si naplánovali místní nějakou akci, tak pršelo a ne-
bylo kde společenskou akci uspořádat. Projekt zpracoval 
Ing. Arch. Petr Mikolášek, bernartický rodák a patriot. Re-
alizace byla zahájena v minulém roce. Během výstavby 
docházelo k částečným úpravám projektu. Každý z těch, 
kteří se na výstavbě podíleli, přišel s nápadem, jak kon-
krétní část udělat lépe a zajímavěji. Tím vznikla unikátní 
stavba a veškeré součásti této stavby vyrobili místní ob-
čané sami. Hlavní zásluhu na vybudování mají zastupite-
lé Jirka Kotrba a Aleš Kroupa. Akci inancuje městys Ber-
nartice.
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Kulturní dům Čepřovice Obec čepřovice

Obec v roce 2018 provedla rekonstrukci kulturního domu 
Čepřovice, jednalo se o zateplení fasády, výměna oken, 
zateplení střechy, výměna střešní krytiny, rekonstrukce 
a rozšíření toalet v kulturním domě. Kulturní dům spolu 
s hospodou byl postaven v roce 1973 v akci Z, tedy za 
pomoci obyvatel obce. Obec v rámci rekonstrukce po-
nechala původní základní kámen a vsadila jej do základu 
terasy. 
V kulturním domě se konalo spoustu kulturních a spo-
lečenských akcí, ale z venku objekt nebudil reprezenta-
tivní dojem, a tak bylo třeba objekt zrekonstruovat, tak 
aby i v případě svateb, o které je teď v obci zájem budil 
kulturní dům důstojný dojem pro tak důležité akce.
I nadále chceme v kulturním domě pořádat kulturní akce 
pro obyvatele obce, a i pro zájemce z jiných obcí. 
Akce na zateplení KD byla inancována z části z dotace 
ministerstva životního prostředí, a to ve výši 1 412 791, 
60 Kč, zbytek platila obec z vlastních prostředků. Obec si 
vzala na celou akci úvěr ve výši 8 mil. Kč.



K hodnotným objektům v Ločenicích patří dům čp. 13, 
jednotraktová usedlost na návsi. Předmětná usedlost je 
tvořena v přední, uliční části obytným stavením s komo-
rovou špýcharovou částí a s dochovanou roubenou svět-
nicí dendrochronologicky datovanou do druhé poloviny 
18. století, dále jsou zde chlévy s klenbami do traverz, 
otevřená kolna s dřevěným polopatrem a kolmo navazu-
jící stodolou s úzkými větracími štěrbinami. Špýcharová 
komorová část obytné budovy, bude patrně staršího za-
ložení, než je tomu u přední roubené části z druhé po-
loviny 18. století. Ostatní objekty v usedlosti (kolna, chlé-
vy, stodola) jsou datovány do první poloviny 19. století, 
s přestavbami a úpravami ve druhé polovině 19. století 
a dílčími úpravami následně ve 20. století.
Památkově nejhodnotnější částí je autenticky dochova-
ná přední obytná podsklepená budova s klasickou dis-
pozicí – s roubenou světnicí, vstupní síní, bývalou černou 
kuchyní a komorovou špýcharovou částí. V usedlosti se 
dochovala řada hodnotných historických konstrukcí 
(klenby, trámové stropy, povalové stropy, roubení v koži-
chu) a rovněž i řada architektonických a stavebních prv-
ků (okna a dveře včetně kování). K domu náleží rozhlehlý 
ovocný sad.
Dům v roce 2018 obec odkoupila od soukromého ma-
jitele, jelikož stála o jeho uchování pro další generace. 
V současnosti je Ministerstvem kultury vedeno řízení 
o prohlášení venkovské usedlosti za kulturní památku. 
Nyní samozřejmě není možné provádět jakékoliv opravy, 
či jiné zásahy. Po vydání rozhodnutí pak obec zahájí jed-
nání s Památkovým úřadem ohledně projektu na opravu 
a bude pak také řešena otázka inancování. Využití domu 
je zatím otázkou, zastupitelstvo obce uvažuje o vybudo-
vání vesnického muzea. 
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Dům čp. 13 Obec Ločenice Silnice II/380 -průtah Obec moutnice

Do soutěže o Zlatou cihlu obec přihlásila projekt na re-
konstrukci hlavní silnice, který se nazývá Silnice II/380 
-průtah.
Nejedná se o žádnou lidovou ani kulturní památku. Nic-
méně tato stavba má dopad na celou obec. Mimořád-
nost této stavby spočívá v tom, že je řešena jako celek 
včetně všech přeložek sítí do země a zároveň počítá 
i s budoucím rozvojem. Unikátnost také spočívá v tom, 
že se podařilo celou stavbu za čtyři roky naprojektovat, 
vysoutěžit, zrealizovat i zkolaudovat a to včetně nutných 
výkupů pozemků.
Spolu s rekonstrukcí hlavní silnice se řeší i nové dopravní 
řešení v centrální části obce, kde vznikl kruhový objezd. 
Vznikají také nové autobusové zálivy, které odpovídají 
požadavkům integrované dopravě Jihomoravského kra-
je. Jako povrch hlavní silnice je použit nehlučný asfalt. 
Výsledkem je nová obec, která je vyčištěna od drátů nad-
zemního vedení sjednocená výsadbou liniové zeleně, 
která bude chladit asfaltové a betonové plochy svým stí-
nem. Odhluční dopravu a zpříjemní život místním obyva-
telům. Velký důraz při plánování celé akce byl kladen na 
bezpečnost a to jak chodců, tak i řidičů.
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Úprava autobusového nádraží Obec Ždánice

Autobusového nádraží (vybudované  v 1976  pro cestující 
a dojíždějící občany za prací do místních podniků  Narex 
a   Šroubárna) v prostoru křížících se hlavní komunikací  
č. II/431    a č. III/4301  slouží nyní jako přestupní terminál 
v rámci  Integrovaného dopravního systému.  Cestující 
se mohou odsud dopravit  do Brna, Kyjova, Hodonína, 
Bučovic a do dalších míst. 
Jeho stav již nevyhovoval současným potřebám a stan-
dardům (bezbariérovost,  nerovnosti, poničený mobiliář, 
nevyhovující přístřešek, chybějící vymezení ploch pro 
nástup a výstup, křížení provozu apod.).
Rekonstrukce autobusového nádraží obnášela odstraně-
ní stávající kovové konstrukce stanovišť, vybourání stáva-
jících chodníků a provedení veškerých dlážděných ploch 
(chodníky, nástupiště), asfaltové komunikace, veřejné 
osvětlení, nově vznikla tři stanoviště pro autobusy s pro-
sklenými moderní přístřešky (autobusové zastávky). Je 
zde prostor pro odstavení dvou autobusů a vybudová-
no parkoviště P+R s parkovacími místy z distanční dlažby 
v počtu 33 + 6 parkovacích míst u prodejny a bankoma-
tu. Cestující uvítali nové prefabrikované  WC pro veřej-
nost. Stávající parčík byl rozšířen a zrevitalizován, v rámci 
sadových úprav vysazeny stromy, keře a kvetoucí záhony, 
pořízen nový mobiliář. 
Celý prostor zmodernizovaného autobusového nádraží 
bezprostředně navazuje na   zrekonstruované náměstí 
(dokončeno v roce 2017). Území se stalo nejen přehled-
nější,  esteticky přitažlivější, ale zejména bezpečnější. 
Příznivě působí i vybudovaná navazující parkoviště P+R 
města i podniku Narex. Vhodně je umístěno veřejné WC, 
které do celého prostoru  autobusového nádraží a nava-
zujícího parku zapadá. 

Prostor náměstí  je atypický zejména tím, že jeho stře-
dem teče Ždánický potok, který byl  před rokem 1930 
částečně zatrubněn  a přemostěn  a byla tudy směrová-
na státní silnice na Bučovice. V roce 1998 po opravě státní 
silnice II/431 směřující na  Bučovice, byla komunikace přes 
náměstí i s pozemkem, bez prověření stavu mostního 
tělesa, převedena ze státu do vlastnictví města. Záměr 
rekonstrukce celého veřejného prostoru náměstí byl za-
počat v roce 2007 architektonickou studií, diagnostikou 
mostu a dalšími projekčními  pracemi až do inální podo-
by realizačního projektu.  
Cílem úprav prostoru náměstí bylo zklidnění dopravy 
a vyřešení havarijního stavu přemostěného potoka. Stav-
ba spočívala v rekonstrukci přemostěného potoka,  úpra-
vách  povrchů včetně napojení všech komunikací na 
tuto úpravu. Součástí bylo nové veřejné osvětlení, úprava 
autobusové zastávky u základní školy, řešení parkovacích 
stání, mobiliář, sadové úpravy, lávka přes potok  a doprav-
ní značení.
Celková rekonstrukce středu města si vyžádala investici 
ve výši 26,5 mil Kč. Stavba byla  realizována z rozpočtu 
města a oprava opěrných zdí otevřené části toku byla 
inancována Povodím Moravy. Dotace byla poskytnuta 
Ministerstvem zemědělství v rámci obnovy venkovských 
prvků  na mobiliář ve výši 83 tis. Kč.  
Úpravy veřejného prostranství středu města působí ne-
jen esteticky, ale přispěly i  k optickému rozšíření celko-
vého prostoru, tato část má nyní podobu náměstíčka se 
seskupením významných budov jako městský úřad, zá-
kladní školy, fara,  lékárna a další občanská vybavenost, 
které jsou vhodně doplněny místy k zaparkování. Měs-
tečko může být i klidovou zónou, kde je možné si sed-
nout na lavičku a odpočinout. Veřejný prostor je vhod-
ně doplněn zelení s kvetoucími záhony a vysazenými 
okrasnými keři a stromy. Tento veřejný prostor je plynule 
navazuje spojujícím chodníkem na veřejné prostranství 
autobusového nádraží.

Úprava náměstí Obec Ždánice
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Víceúčelové centrum Železné Obec Železné

Budova víceúčelového centra v obci Železné vznikla jako 
rozšíření prodejny potravin Jednota, vybudované v 70. 
letech 20. století. V přízemí byl zachován a zrekonstruo-
ván prostor pro prodejnu smíšeného zboží, budova byla 
rozšířena o nový bezbariérový hlavní vstup. Dále zde byla 
vybudována chodba a schodiště, úklidová místnost, hy-
gienické zařízení pro invalidy a klubovna, WC pro údržbu, 
šatna údržby a sklad údržbové techniky. V nově vystavě-
ném podkroví je pak situován obecní úřad s kancelářemi, 
archivem, obecní knihovnou a klubovnami spolků včet-
ně hygienického zařízení. Centrum bylo po vybudová-
ní zařízeno novým kancelářským nábytkem, výpočetní 
technikou a vybavením pro knihovnu a dětskou hernu. 
Kompletní rekonstrukce proběhla v letech 2009 a 2010.
Vybudování víceúčelového centra a sportoviště vyřešilo 
problémy se zázemím obce a současně připravilo obec 
i na očekávaný nárůst počtu obyvatelstva, zvětšený roz-
sah správy a údržby obce, zlepšení podmínek pro kultur-
ní a společenský život v obci a přispělo ke zlepšení stavu 
životního prostředí. Stavba byla realizována v souladu 
s Programem obnovy venkova a s přijatými regulativy 
pro zachování venkovského charakteru obce. Celková 
hodnota rekonstrukce víceúčelového centra byla 10 100 
tis. Kč. Poskytnutá dotace z Programu rozvoje venkova 
ČR byla ve výši 90 %.
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Sportovní kabiny Juvena Obec křižovatka

V roce 1975 v rámci tzv. akci Z bylo v obci Křižovatka vy-
budováno fotbalové hřiště a následně i  sportovní kabiny 
se šatnami a sociálním zařízením. Celé sportovní  zázemí 
až do dnešní doby celoročně  hojně využívají všechny 
obecní spolky na pořádání sportovních, kulturních  i spo-
lečenských akcí.  
Ke zkvalitnění podmínek  pro využití sportovních kabin 
jsme provedli za přispění Karlovarského kraje z programu 
obnovy venkova celkovou rekonstrukci vnitřních prostor, 
kde jsme vybudovali pro společné setkávání i klubovnu.  
Následně za přispění Ministerstva životního prostředí 
z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 jsme 
provedli celkové zateplení budovy a svépomocí vystavěli 
uzavíratelnou pergolu  s pořádným krbem.  Dá se říci, že 
celková rekonstrukce se povedla, protože  nám sportov-
ní  zázemí závidí v širokém okolí. Nespíme a s obnovou  
sportoviště pokračujeme dál. V letošním roce vybuduje-
me  na travnaté ploše automatickou závlahu a za hřištěm 
jezírko jako brouzdaliště pro děti.
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y Původní stavba byla rodinná vilka postavená ve třicátých letech minulého stolení. Od devadesátých let byl objekt 
v majetku Ministerstva vnitra ČR a do roku 2005 byl objekt využíván jako oddělení pohraniční policie. Po opuštění 
posádky pohraničníků obec usilovala o koupi tohoto objektu a plánovala zde vybudovat multifunkční centrum. Ze 
strany ministerstva však nebyla vůle s obcí o prodeji jednat. Objekt chátral a docházelo k jeho značné devastaci. Až 
v roce 2009 se obci podařilo objekt odkoupit a následně zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci a přístav-
bu objektu. Po několikaletém marném čekání na vyhlášení vhodného dotačního titulu, kdy docházelo k dalšímu 
chátrání budovy, se obec rozhodla realizovat stavbu z vlastních prostředků i přes to, že se jedná o velké zatížení 
obecního rozpočtu. Z části se na inancování podílí také Karlovarský kraj. Multifunkční centrum Nové Hamry slouží 
jako nový obecní úřad s vlastní zasedací místností, knihovnou a prostorami pro společenské organizace. V 1.NP je 
možné parkovat vozidlo a skladovat malou techniku pro úklidové práce. Ve 2.NP je obecní úřad s kanceláří pro sta-
rostu, místostarostu a pracovnici úřadu. 3.NP je vyhrazeno společenským organizacím. Poloha stávajícího objektu 
a jeho přístavby se nachází v zastavěné části obce v severovýchodní části. Příjezd je po stávajících místní komunikaci 
směrem na Horní Blatnou.

Multifunkční centrum obce Obec Nové hamry
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Popis stavby: Stavba zůstala z bývalého gruntu, jehož po-
zemky se rozprodaly. Staří je přes sto let. Dříve sloužila 
jako bytový dům pro několik rodin, později zde byla klu-
bovna pro mládež, opět zde v devadesátých letech byla 
vytvořena bytová jednotka. Pro nevyhovující stav byl byt 
zrušen a dům navržen k rekonstrukci. 
V roce 2009 obec vydala dotazníkové šetření-průzkum 
spokojenosti občanů se životem v obci Radvanice a ná-
vrhy na jeho zlepšení. Výstupem a z dalších podnětů 
občanů na veřejných jednáních vznikl záměr, vybudovat 
multifunkční dům, sloužící pro kulturní a společenské 
akce i obecní zázemí umístěné ve středu obce, které by 
bylo důstojným kulturním centrem obce pro všechny vě-
kové kategorie a především pro děti a mládež.
Vznikl projekt pro obecní dům - sídlo obecního úřa-
du a knihovny, hasičské zbrojnice a víceúčelového sálu 
s provozním zázemím. 1. etapa výstavby- Přístavba roz-
šíření hasičské zbrojnice a provozního skladu. 2. etapa 
výstavby- Stavební úpravy a půdní vestavba stávajícího 
objektu na sídlo obecního úřadu v přízemí a knihovny 
v podkroví včetně bezbariérového vstupu a parkoviště. 
3. etapa výstavby- Přístavba víceúčelového sálu s provoz-
ním a sociálním zázemím. Po navrhovaných stavebních 
úpravách a půdní vestavbě si objekt ze strany uličního 
průčelí zachová svůj původní architektonický ráz. Přístav-
by ve dvoře jsou stavebně propojeny se stávajícím objek-
tem. Odbourání hospodářských budov obec provedla 
svépomocí za podpory místních občanů. Poté obec ve 
spolupráci s AC Most získala v programu PRV dotaci na 
rekonstrukci Multifunkčního domu. Žádost byla schvále-
na až na výzvu v roce 2012 z programu PRV. S rekonstruk-
cí se započalo v červenci v roce 2012. Stavbu prováděla 
irma PSS Přerovská stavební a.s., která byla vybrána ve 
výběrovém řízení z osmi uchazečů. Stavba byla dokon-
čena a zkolaudována 30. 5. 2013. Vznikl tak multifunkční 
dům s obecním úřadem, knihovnou s klubovnou pro 
místní spolky, hasičskou zbrojnicí se zázemím, garáží 
pro obecní techniku a víceúčelovým sálem se sociálním 
a provozním zázemím s kapacitou 120 osob pro konání 
sportovních, společenských a kulturních akcí.

Multifunkční dům Obec radvanice
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Komunitní centrum Obec tištín, sokolovna tištín

Sokolovna Tištín byla slavnostně za účasti široké veřej-
nosti požehnána v říjnu 2018 a s důstojnými okázalými 
slavnostmi znovuotevřena. Je nezbytným zázemím pro 
sport a kulturní vyžití občanů Tištína, ale také je hojně 
využívána i občany z okolních obcí. Vlastníkem je městys 
Tištín. Marné snahy o dotace dovedly zastupitele k reali-
zaci převážně z vlastních prostředků. V letech realizace 
2017 a 2018 přispěl třemi dotačními tituly k dokončení 
i Olomoucký kraj. 
Po letech intenzivních příprav se v roce 2018 podařilo 
proměnit zastaralé a nevyhovující zařízení v moderní 
multifunkční zázemí, určené pro sport a kulturní vyžití 
občanů Tištína. Realizací se ukončila několikaletá příprava 
studie, projektu pro územní rozhodnutí a stavební po-
volení a snahy o získání vhodného inancování. Vzhled 
budovy prošel generální proměnou. Budova má novou 
střechu s krytinou, je odizolována, zateplena, byla vymě-
něna okna, nové jsou podlahy, částečně i stropy, vnitřní 
omítky, elektroinstalace. Při stavbě bylo nutné rychle rea-
govat a operativně rozhodovat o změnách, které přinesl 
nepředvídaný stav staré budovy. Změnilo se dispoziční 
uspořádání, při vstupu zaujme otevřený reprezentativní 
prostor, místo původního klubu vznikla posilovna. Sál, 
přísálí a klubovna s barem nabízejí široké využití. Sportov-
ci mají v nadzemním podlaží nové moderní šatny a spr-
chy. Ve dvorní části je přístřešek s venkovním posezením. 
Rodákovi Tištína, architektu Petru Malému a projektantce 
Jiřině Bubeníkové se s citlivým přístupem podařilo sklou-
bit historického ducha zevnějšku objektu se současnými 
moderními trendy a výsledkem je důstojná proměna 
centra městyse. Motivačním heslem ke zdárnému do-
končení úsilí o modernizaci a funkční využití byl moudrý 
nápis našich předků Nám i budoucím, umístěný na por-
tále jeviště.
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v soukromém objektu nedaleko hasičské zbrojnice. Bo-
hužel začal již nevyhovovat po stránce hygienické a pro-
vozovatel obchod uzavřel. Protože se jednalo z hlediska 
provozovatele o prosperující zařízení a občané této čás-
ti obce obchod rádi navštěvovali, bylo zastupitelstvem 
obce rozhodnuto najít řešení, aby obchod dále na jiném 
místě pokračoval. Jako nejoptimálnější se jevila přestavba 
stávající hasičské zbrojnice v majetku obce. Objekt místní 
hasičské sdružení využívalo sporadicky, výjezdová skupi-
na hasičů vč. zázemí se nacházela v dolní části obce. Ten-
to objekt byl postaven zhruba před sto lety jako kamen-
ná stavba, v 70. letech minulého století k němu přibyla 
přístavba. 
Vznikla moderní prodejna o prodejní ploše cca 80 m2, 
dále sklad, přípravna, úklidová komora a hygienické za-
řízení. Provozovatel byl s podobou nové prodejny velmi 
spokojen a vybavil ji kompletně novým vybavením – od 
regálového systému, po chladírenské, mrazírenské pulty 
a ostatní vybavení. Stavba byla postavena dle nové te-
pelné normy a jako zdroj tepla bylo instalováno tepelné 
čerpadlo. Tato stavba byla plně investována z obecního 
rozpočtu. 
Nově navržená stavba byla koncipovaná tak, aby co nej-
více ctila venkovský ráz a co nevíce zapadla do stávající-
ho prostředí. Na venkovní fasádu byly využity opukové 
kameny, které se vybouraly ze stávající budovy a domi-
nantním prvkem je též dřevo – obloženy štíty a římsy. 
Na okna z venkovní strany byly osazeny kované mříže. 
Důležitým prvkem pro obec byla zeleň. Keři byl osázen 
stávající svah a před prodejnou byly instalovány tři velké 
truhlíky plné vegetace. V jarním až podzimním období 
jsou před prodejnou pod stávající lípou osazeny lavice 
a stůl na posezení pro místní občany nebo třeba pro pro-
jíždějící cyklisty. 

Přestavba objektu hasičské zbrojnice na obchod se smíšeným zbožím Obec radiměř
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Starý davelský most městys Davle

Starý davelský most je ve vlastnictví městyse Davle. Tzv. 
„starý most“ je společně se soutokem Vltavy a Sázavy 
symbolem Davle. Pro každého Daveláka představuje sr-
deční záležitost.
Most byl postaven v  roce 1905. Nachází se na 77,9 říčním 
kilometru řeky Vltavy. Celková délka mostu činí 141 metrů 
a šířka 4,5m. 
Na mostě bylo vybíráno mostné v mýtném domě, který 
se bohužel nezachoval. První velkou opravou prošel most 
v roce 1971, jelikož bylo zjištěno oslabení konstrukce mos-
tu. Po opravě byl most vybaven semafory, aby usměrňo-
val provoz do jednoho směru. 
V roce 2005 byl darován zpět městysy Davle z majetku 
Středočeského kraje a pojmenován na „Starý davelský 
most“. V roce nechali most prověřit statikem a bylo roz-
hodnuto o potřebě důkladné opravy, jelikož konstrukce 
byla napadena korozí v některých místech i hlubokou. 
Na opravu mostu se podařilo v roce 2016 získat z rozpoč-
tu Středočeského kraje individuální neinvestiční dotaci 
v maximální výši 5 324 000 Kč. Slavnostní ukončení pro-
jektu za účasti místních obyvatel proběhlo 12. září 2017.

III
.II

. O
b

n
o

va
 č

i r
ek

o
n

st
ru

kc
e 

st
av

eb
 v

en
ko

vs
ké

 z
ás

ta
vb

y
Loutkové divadlo Obec Dolní Poustevna

V roce 1947 byl založen v Dolní Poustevně ochotnický 
loutkový soubor, který s přestávkami fungoval do 80. let 
minulého století. V roce 1990 byla opět obnovena tato 
tradice loutkového divadla a vznikl Loutkový soubor Po-
mněka. 
V rámci projektu „S Kašpárkem přes hranice“ byl zrekon-
struován objekt občanské vybavenosti v obci, v ulici Vilé-
movská, který je v současné době využíván jako loutkové 
divadlo v 2. NP a T-Klub v 1. NP. Objekt se nachází v cen-
tru, u hlavní komunikace. Záměrem bylo zřídit v přízemí 
multifunkční informační a kulturní centrum pro mládež. 
Centrum je využíváno dětmi a mládeží k nejrůznějším 
formám setkávání ve volném čase a obyvateli města, 
v rámci konání různých sportovních, kulturních a vzdě-
lávacích akcí. 
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Penzion na Fojtství - Veselá č. 6 Obec Zašová

Penzion na Fojtství vznikl přestavbou původního hos-
podářského stavení, jednoho z nejstarších domů ve Ve-
selé, v minulosti sloužícího jako dům nejváženější osoby 
v obci, fojta. Penzion na Fojtství je zařízen dobovým ná-
bytkem, dobovými fotograiemi i doplňky z první polo-
viny 20. století, dýchne na Vás příjemná atmosféra z dob 
našich babiček. Penzion Na Fojtství disponuje čtyřmi 
plně vybavenými apartmány. Jednotlivé apartmány na-
bízí ubytování od dvou až po osm osob, vlastní vchod, 
předsíň, plně vybavenou kuchyň (lednice, mikrovlnná 
trouba, varná deska, rychlovarná konvice) s jídelním kou-
tem a ložnici (s LCD televizorem). Celková kapacita pen-
zionu při plném obsazení všech apartmánů je 18 osob. 
V celém penzionu je WI-FI připojení zcela zdarma.
Penzion Na Fojtství leží v obci Veselá, v malebné vesničce 
pod hřebeny Vsetínských vrchů, v údolí řeky Rožnovské 
Bečvy. Dominantou okolí je pohoří Beskydy s nedalekou 
horou Radhošť. 
Okolí penzionu je vhodné pro sportovní aktivity i plno-
hodnotný odpočinek. Můžete se vydat na procházku do 
okolních lesů, nebo využít nedalekou cyklostezku.
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zelenou stavbě mateřské školy a zadat výběrové řízení 
na zhotovení projektu pro stavbu nové mateřské školy. 
V obci Plav, byla v roce 1895 postavena nová malotřídní 
škola, ve které bylo také místo pro předškoláčky. Zruše-
ním školy v obci Plav v roce 1979, zaniklo také předškolní 
vzdělávání. Do nedávné doby nebyla nutnost  mateřské 
školy tak palčivým problémem. Potřeby naší obce na 
umístění dětí do mateřské školy uspokojovaly především 
mateřské škol v okolí. Tyto obce už ale měly  naplněnou 
kapacitu svými dětmi a naše děti nemohly přijmout. 
Z toho důvodu docházelo, v posledních letech, k od-
hlašování rodičů s dětmi z obce právě proto, aby získali 
umístění svých dětí do mateřských škol např. v Českých 
Budějovicích.
Když se naskytla možnost podat žádost o dotaci z IPRÚ 
(integrovaný plán rozvoje území) obce s rozšířenou pů-
sobností České Budějovice, rozhodli jsme se to zkusit. Po-
čátkem roku 2017  nám byl projekt schválen a mohli jsme 
začít s náročným zpracováním studie proveditelnosti 
a s vlastní žádostí o dotaci z IROPu. Po schválení projektu 
a vyřízení všech formalit, jsme zadali výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. A protože nic nejde tak, jak by si člo-
věk představoval, mohli jsme začít se stavbou až v květnu 
2018, kdy jsme měli na dokončení pouhé 4 měsíce. Stav-
ba byla dokončena v termínu. Slavnostní otevření bylo  
30. srpna 2018.

Mateřská škola Plav Obec Plav
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Obecní dílna s garáží Obec Podbřežice

Obec pro zajištění údržby a skladování obecní techniky 
nedisponovala odpovídající budovou. Podobná situa-
ce se týkala i sociálních prostor pro zaměstnance. Tento 
problém řešilo zastupitelstvo rozhodnutím o demolici 
nevyhovující původní budovy a na tomto místě zbu-
dovat novou budovu technického zázemí. Nový objekt 
půdorysného rozměru 7m x 15m, se sedlovou střechou, 
vraty 3m x3m ve štítové zdi byl zbudován na konci roku 
2017. Budova je členěna na 3 místnosti – garáž pro komu-
nální techniku, dílna pro drobné opravy a šatna se spr-
chou a WC. Dílna, šatna a sociální zázemí jsou zastropeny 
a prostor nad nimi je využíván jako úložný prostor. Garáž 
je vytápěna kotlem na tuhá paliva, dílna a sociální zázemí 
panely na elektrickou energii. Vzhledem k inanční nároč-
nosti byl projekt rozložen na dvě etapy. V první fázi došlo 
k demolici původní budovy, poté k vybudování základní 
desky, hrubé stavby a sedlové střechy. 
Garáž s dílnou se nachází za budovou obecního úřadu 
a v současné době probíhají práce na zbudování obec-
ního dvora. Nejprve došlo k demolici staré zídky, která již 
byla ve velmi špatném stavu. Následně byly provedeny 
terénní úpravy pozemku, aby mohlo dojít k vyspádová-
ní prostoru od budovy obecního úřadu a dílny s garáží. 
Byla položena dešťová kanalizace, odvodňovací žlaby, 
rozvedeny kabely pro elektrický pohon bran, venkovní 
osvětlení, položeny dlažby a zřízena retenční nádrž na 
dešťovou vodu. Následovat bude výstavba zídky, dojde 
k částečnému zastřešení prostor pro uložení posypové-
ho a stavebního materiálu a zároveň dojde k instalaci 
bran na elektrický pohon a dokončení výstavby dvoru.

Mezi obcemi Křižovatka a Nová Ves se  nachází  rybník, 
u nás říkáme Priský podle posledního žijícího obyvatele 
mlýna, který se zde nacházel. Na přelomu 19 a 20 století 
se u rybníka nacházely lázně s vývěrem pramene, který 
se z důvodu vysoké kvality a trvanlivosti vyvážel do celé-
ho světa. V padesátých letech byly  veškeré stavby srov-
nány se zemí a pramen byl  zasypán. V roce 2012 obec 
Křižovatka vyhrála zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 
2012 a přemýšleli jsme, kam investovat získanou výhru. 
Zvítězil nápad vybudovat  v prostoru u Pryského rybníka  
soustavu   rybníků a klidovou zónu v čisté přírodě. Na-
víc se podařil obnovit pramen a v loňském roce jsme za 
přispění Ministerstva zemědělství z programu Podpora 
pro vytvoření nebo obnovu  místa pasivního odpočinku  
vybudovali altán. Stavební materiál  byl použit  na místě z  
pokácených stromů a  vykopaných kamenů  z původní-
ho mlýna, který se zde nacházel. Také se nalezla kamen-
ná mlýnská kola, která byla usazena do opěrné zdi jako   
vzpomínka po zdejším mlýně.  
Altán slouží k zastavení nejen pro projíždějící cyklisty při 
cestě za osvěžením, ale i  všem kolemjdoucím  k odpo-
činku a načerpání  pozitivní energie z čisté a klidné pří-
rody.

Místo k zastavení - altán Obec křižovatka
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Sběrný dvůr Třemešná Obec třemešná

Obec Třemešná leží na potoce Mušlov, asi 4 km severně 
od Města Albrechtic. První zmínka o obci Třemešná se 
datuje do roku 1256, kdy se uvádí, že obec byla založe-
na panem Hlembortem de Turri a postoupena do držení 
olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburgu. Ar-
cheologické nálezy však dokládají, že místo bylo osídleno 
již daleko dříve, a to v době bronzové. Obec se nachází 
v území bývalých Sudet, a do roku 1945 byla z 90% osíd-
lena obyvatelstvem německé národnosti. 
S ohledem na zvyšování kvality nakládání s odpady 
v obci obec realizovala v roce 2018 výstavbu sběrného 
dvoru sloužícího pro potřeby občanů obce. Při hledání 
vhodného místa realizace stavby se obec rozhodla umís-
tit stavbu na svém pozemku, který je součástí odstavné 
plochy zemědělských strojů nacházející se ve středu 
obce. Netradičně je tak sběrný dvůr umístěn uprostřed 
venkovské zástavby, a tato skutečnost byla při projekční 
činnosti zohledněna. Obec je vlastníkem dané stavby. 

Jánské náměstí se nachází na části pozemcích ve vlast-
nictví města. Před zahájením obnovy Jánského náměstí 
byl na místní komunikaci – před rokem 1989 proveden 
penetrační nátěr, později se pouze prováděla výsprava 
výtluků. Komunikace byla bez odvodnění. V horní části 
náměstí na vjezdech do rodinných domů a v okolí kap-
ličky Jana Nepomuckého byla pouze položena štěrkodrť.
Koncem července 2018 zahájilo město Kasejovice rekon-
strukci Jánského náměstí. Město tuto stavební akci plá-
novalo již delší dobu, ale vzhledem k tomu, že dešťovou 
vodu nebylo možné svést do splaškové kanalizace, neby-
lo možné projekt realizovat. Až díky pochopení jednoho 
z občanů, který koupil dům ve spodní části Jánského ná-
městí a umožnil vést kanalizační řad dešťové kanalizace 
přes svůj pozemek do přilehlého potoka, mohla být do-
končena projektová dokumentace. 
Stavba byla rozdělena do dvou stavebních objektů: SO1 
– „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“ a SO2 – 
„Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“. 

Jánské náměstí  - obnova veřejného prostranství město kasejovice
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Jedná se o novou stavbu požární zbrojnice, která se vy-
budovala v roce 2018 v obci Kařez. Touto stavbou jednot-
ka JPO III zabezpečuje systematickou podpora plošného 
pokrytí části území Plzeňského kraje. Stavba zajišťuje zá-
zemí členům Sboru dobrovolných hasičů obce Kařez.
Konstrukce budovy je stěnová v kombinaci s monoli-
tickými železobetonovými sloupy a průvlaky. Podlahy 
v objektu jsou navrženy ve třech různých úrovních, a to 
vždy dle prostorových požadavků vnitřních funkčně de-
inovaných prostorů. Zastřešení je provedeno plochými 
střechami realizovanými v 5-ti úrovních. V příčném směru 
je budova výškově odstupňována a tím vhodně zapadá 
do stávající zástavby rodinnými domy, které ji obklopují. 
V budově jsou situovány garáže, dílny, sklady, šatny, sani-
tární zázemí, věž pro sušení hadic a prostory pro admini-
strativní činnost a zasedací místnost.
Obec Kařez byla investorem celé stavby, která se postavi-
la z několika inančních zdrojů. Celá stavba stála bezmála 
16 mil. Kč. Dotace ve výši 4,5 mil. Kč byla poskytnuta z Mi-
nisterstva vnitra ČR – GŘ HZS, další dotační prostředky 
byly z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 3 mil. Kč 
a zbylou část hradila obec Kařez ze svého rozpočtu.
Stavba slouží pro potřeby hasičského využití, ale rovněž 
je tato zbrojnice zázemím pro mladý klub hasičů v Ka-
řeze. Výstavbou zbrojnice se zkvalitnila a zvýšila požár-
ní ochrana obyvatelstva v obci i mimo ni. Nová požární 
zbrojnice plně slouží pro veškeré činnosti SDH JPO III Ka-
řez. Jedná se o parkování hasičských vozidel, skladování, 
opravy a údržbu hasičské techniky, sklady, prostory pro 
šatny a hygienické zázemí. V neposlední řadě hasičská 
zbrojnice poskytuje zázemí pro aktivní činnost mladých 
hasičů. 

Požární zbrojnice Kařez Obec kařez

Po dokončení rekonstrukce silnice II. tř. mezi obcí Břasy 
a Liblínem a vybudování autobusových zálivů byla po 
odstraněné plechové čekárně postavena čekárna nová, 
zděná. Byla dokončena v květnu 2019. Na jejím vzniku se 
podílelo několik místních řemeslníků a irem, investorem 
stavby byla obec Němčovice. Smyslem architektonické-
ho řešení bylo zaujmout řidiče a spolucestující v projíž-
dějících autech a následné snížení jejich rychlosti. Okolo 
čekárny je upravena zeleň v původním stylu stavby pů-
vodně vytvořené výtvarníkem Zdeňkem Smetanou.

Autobusová čekárna Obec Němčovice
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Pro potřeby nejen žáků škol, ale i sportovních klubů 
a sportující veřejnosti bylo nutné a potřebné vybudovat 
novou sportovní halu. Původní stará tělocvična byla sou-
částí areálu základní školy, ale vzhledem k tomu, že byla 
více jak sedmdesát let stará, nesplňovala současné poža-
davky a potřeby. 
K tomu účelu byl v roce 2009 vypracován projekt, který 
celkem odvážně řešil přestavbu staré tělocvičny na zá-
zemí a k ní přístavbu nové haly.  K realizaci vedla ještě 
dlouhá cesta, než jsme na stavbu získali nejen povolení, 
ale zejména potřebné inance. Stavba probíhala v letech 
2015-2016 a trvala 13 měsíců. Do provozu byla uvedena 
počátkem roku 2017. Stavělo se na pozemcích města, 
vlastníkem a zřizovatelem je město. Celkem náklady na 
přestavbu staré tělocvičny, stavbu nové sportovní haly 
a parkoviště činily 22,5 milionu korun bez DPH. Minister-
stvo inancí v rámci programu Podpora infrastruktury 
základních škol poskytlo dotaci ve výši 13,5 mil. korun, 
ostatní inanční náklady hradilo město ze svého rozpoč-
tu.
Stará tělocvična byla kompletně vybourána, bylo do ní 
vestavěno patro a tím jsme získali další prostor navíc, 
kde je nyní tělocvična pro nemíčové sporty s otevřeným 
podkrovím. Ve spojovacím krčku mezi starým a novým 
objektem se nachází tribuna a nářaďovna a nová spor-
tovní hala je určená již jen pro sportovce. 
Obě tělocvičny jsou plně využívány žáky mateřské školy, 
základní školy, tak i veřejností a sportovními oddíly. 

Stavba nové sportovní víceúčelové haly město smečno

Představme si místo v lese, kde je malý rybníček. Toto 
místo je po dlouhá léta zaváženo odpadem. Příroda je 
znehodnocována a ničena. V rybníčku místo ryb a živo-
čichů najdeme pouze plechovky, plastové kýble, pneu-
matiky a jiné druhy odpadů, které jsou v přírodě jen těžko 
rozložitelné. A tak se jednoho dne sešlo pár dobrovolníků 
z řad místních občanů a zrodil se jim v hlavě nápad, jak 
s tímto místem naložit. Jak pomoci přírodě a znovuob-
novit rovnováhu životního prostředí a ukázat, že jsou lesy 
naším národním přírodním bohatstvím.  V roce 2017 tak 
vznikl za inanční podpory Nadace ČEZ, Lesů ČR, Klaus 
Timber a.s., obce Ždírec, Střední a základní školy Osel-
ce, Catalpy PMO s.r.o. a dalších soukromých organizací 
a dárců, veřejně přístupný park Ždírecká Zoo. Tento park 
je neobyčejný. Je to unikátní velká sbírka umělecky zpra-
covaných dřevěných a kovaných soch zvířat, která v naší 
lokalitě žijí nebo se zde chovají. Stal se místem pro radost 
nejen dětem, ale i místem pro odpočinek pro dospělé. 
Propojuje tradiční řemesla se vzděláváním a dobročin-
ností. V parku je zatím umístěno 68 soch zvířat a několik 
herních a naučných prvků. Každý umělecky zpracovaný 
prvek je opatřen štítkem s uvedeným autorem a QR kó-
dem, který odkazuje na webové stránky zoo (www.zdi-
reckazoo.cz ) s představením prvku i autora. Protože je 
rozsáhlý park umístěný v lese v Národní přírodní rezervaci 
Chejlava, je volně přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týd-
nu. 
Zoo není komerční projekt, nevybírá se zde vstupné a její 
existence a rozvoj záleží jen na dobrovolnictví a podpoře 
sponzorů, nadací, kmotrů a omezeném rozpočtu obce. 
Lidé mohou adoptovat (inančně podpořit) zvířata, která 
v tomto parku ještě chybí. V roce 2019 získala zoo v soutě-
ži Dřevo pro život ocenění za 2. místo v kategorii Dřevěná 
hřiště, kterou pořádá Nadace dřevo pro život. 

Ždírecká zoo Obec Ždírec
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kapitola IV.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Nová školka byla postavena z důvodu chybějícího před-
školního vzdělávání v obci a na podporu navýšení počtu 
žáků místní základní školy.
Jedná se o přízemní stavbu se sedlovou střechou nad 
hlavní částí a rovnou střechou nad vstupem a technic-
kým zázemím. Budova je umístěna z jedné strany do ro-
dinné zástavby a z druhé strany sousedí se základní ško-
lou, která je sice patrová, ale umístěna mimoúrovňově, 
takže obě budovy pohledově nevyčnívají. Materiálově 
bylo zvoleno řešení klasické omítky doplněné dřevěnými 
palubkovými plochami a velkými okny. Dřevěný prvek je 
použit i na terase v provedení pohyblivých zástěn a na-
stavitelnými lamelami. Barevnost vnějších konstrukcí byla 
zvolena v návaznosti na barvy užité na obecním znaku 
(prvky modré a hnědé, doplněné zelenou okolního pro-
středí). Tóny byly vybírány přirozené a vkusně kombino-
vány. Vnitřní barevnost je ve světlých tónech s bílou vý-
malbou pro vyniknutí pestrosti hraček a herních prvků. 
Celá stavba citlivě zapadá do stávající linie zástavby, neru-
ší jí a z našeho pohledu ji doplňuje a pozvedá.
Na pozemku je řešena i zeleň. Sousední pozemek s bu-
dovou pošty a bytových jednotek je pohledově oddělen 
stěnou z habrů. Pro doplnění a zajištění stínu byl v části 
s dětským hřištěm žáky místní školy vysazen jinan dvou-
laločný, u vchodu je zasazen javor.
Stavba byla koncipována jako nízkoenergetická, splňuje 
Třídu energetické náročnosti budov pro celkovou doda-
nou energii – B. Realizace proběhla v 10/2014 až 6/2015. 
Provoz byl zahájen 1. září 2015.

Mateřská škola Suchdol městys suchdol
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Jedná se o zpevněné polní cesty, které umožňují bezpro-
blémový přístup do okolních vinic a vinných sklepů pro 
zemědělskou techniku i za nepříznivého počasí. Jejich 
vybudováním a napojením na stávající zpevněnou polní 
cestu byl vytvořen okruh kolem dominanty Mikulova Sva-
tého kopečku. Cesty mají polyfunkční charakter a slouží 
hojně i turistům a zejména cyklistům, pro které je Mikulov 
vyhledávaným turistickým cílem při cestě za památkami 
i vínem.

Jedná se o soubor tří souvisejících staveb vycházející 
z komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pančava. Stavba 
spočívá v odtrubnění vodoteče s jejím vymělčením na 
povrch terénu, výstavbě malé vodní nádrže a vybudová-
ní zatravněné údolnice v horní části dílčího povodí, dále 
výstavbu vedlejší polní cesty zajišťující přístup k pozem-
kům a dále zřízení soustavy tří protierozních zasakovacích 
průlehů doplněných dvěmi svodnými příkopy.

Katastrální území Mikulov na Moravě k. ú. Pavlov u Stonařova, k. ú. Bezděkov u Třešti
město mikulov, okres Břeclav kraj Vysočina, Obec Pavlov

Výsadba zeleného pásu byla realizována na základě 
schváleného návrhu KoPÚ Žíšov. Projekt ozelenění pro-
tihlukového pásu se podílí na zmírnění negativního do-
padu frekventovaného provozu vozidel na dálnici D3 na 
blízkou obec Žíšov a její nejbližší okolí. Navržená stromo-
řadí doplněná keří také mírní negativní vliv stavby na kra-
jinný ráz. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy 
dřevin vhodné pro dané stanoviště a jeho půdní a klima-
tické podmínky.

Tato realizace byla provedena v rámci zapsaných a schvá-
lených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žebrák, 
které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2014. 
Realizace byla provedena jako třetí v daném katastru. Ces-
ta má pro území význam společenský i krajinotvorný. Tato 
realizace zatraktivnila danou lokalitu. Cesta je hojně vyu-
žívána místními obyvateli pro účely procházek do krajiny. 
Z cesty C1A je krásný výhled na místní dominantu - hrad 
Točník.
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Zíšov u Veselí nad Lužnicí Katastrální území Žebrák
obec Žíšov, okres tábor město Žebrák, okres Beroun
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Realizace projektu v zemědělsky intenzívně užívané pa-
horkatině pomohla v krajině obnovit důležité přírodní 
prvky. Více než 5 ha erozně ohrožené údolnice je dnes za-
travněno s rozptýlenou výsadbou dřevin, voda z meliora-
cí je vyvedena na povrch a zadržována v několika tůních. 
Revitalizovanou údolnici uzavírá hráz poldru pro zachyce-
ní přívalových srážek. Zpevněná cesta, obnovená částeč-
ně v trase historické obecní hranice, zlepšila dostupnost 
pozemků, doprovodné stromořadí s keři přispívá k ekolo-
gické stabilitě území.

Realizace souboru staveb skládajícího se celkem z jede-
nácti objektů vzešla z PSZ dokončených pozemkových 
úprav v k.ú. Němčany. Pokud se vydáme po nové asfal-
tové polní cestě shora dolů, vidíme díky návaznosti jed-
notlivých prvků, jak postupně dochází k zadržování vody 
biokoridory vysázenými podél cesty i napříč protilehlým 
svahem, protierozními mezemi a příkopy. Nezadržená 
voda je svedena dráhou soustředěného odtoku do za-
travněné údolnice a dále přes průtočný suchý poldr do 
vodní nádrže se stálou hladinou. Při zvýšené hladině do-
chází k odvedení vody bočním bezpečnostním přepa-
dem z poldru a následně i z vodní nádrže do recipientu, 
dochází k regulovanému a bezpečnému průtoku vody 
obcí. Celkové opatření tak plní funkci protierozní, proti-
povodňovou, půdoochrannou, ekologickou, estetickou 
i rekreační. Svým rozsahem, návazností prvků a zapoje-
ním do okolní krajiny se řadí mezi soubor objektů, které 
v širokém okolí nebyly doposud realizovány.
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Vodní nádrž VN 2 v lokalitě Na milovkách byla navržena 
na pozemcích zemědělsky intenzivně obhospodařova-
ných na otevřeném melioračním korytu, a to z důvodu 
zachycení a akumulace vody v krajině odváděné sousta-
vou melioračních zařízení z okolních zemědělských po-
zemků. Doplněním doprovodných výsadeb IP podél bře-
hu nádrže a otevřeného melioračního zařízení nad a pod 
nádrží vznikl významný vodohospodářský, ekostabilizující 
a krajinotvorný prvek s celospolečenským významem 
včetně zřízení zpevněné přístupové polní cesty končící 
na hrázi nádrže.

Projekt výstavby vodní nádrže v k.ú. Křižany byl priorita 
dokončených komplexních pozemkových úprav. Výstav-
bou vodní nádrže došlo k zadržení vody v krajině, zvýšila 
se biodiverzita území a vytvořil se krajinotvorný prvek. 
Nádrž zároveň zajišťuje částečnou ochranu intravilánu 
obce před povodňovými průtoky. Vodní plocha s litorál-
ním pásmem poskytuje přirozené místo pro rozvoj mo-
křadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. Nádrž 
se svojí polohou u „Krkavčích skal“ stala hojně navštěvo-
vaným místem pro turisty. V letních měsících je nádrž 
využívána jako přírodní koupaliště. Postavené polní cesty 
podél nádrže zajišťují přístup k nádrži i okolním zeměděl-
ským a lesním pozemkům.

Kolovečk.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice Katastrální území KřižanyKatastrální území Němčany
městys koloveč, okres DomažliceObec rakov, Obec horní Nětčice, okres Přerov obec křižany, okres Liberecobec Němčany, okres Vyškov
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Odvodňovací příkop OP 3 navržený v Komplexních po-
zemkových úpravách Třanovice, navržený na stoletou 
vodu, zachycuje a bezpečně odvádí srážkové úhrny 
z území v trati Na Kempě a Pod Kempou do řeky Stonáv-
ky, čímž zabraňuje povodňovým škodám v části centra 
obce. Zároveň rekonstrukce již nefunkčního odvodňo-
vacího příkopu přispívá k pozvolnějšímu odtékání příva-
lových vod z území a ke snížení jejich erozních účinků. 
V neposlední řadě se jedná o významný krajinotvorný 
prvek, jehož estetická hodnota bude v budoucnu navý-
šena vzrůstajícím doprovodným stromovým a keřovým 
patrem.

Suchý poldr je navržen a realizován dle schváleného plá-
nu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové 
úpravy Olešná u Radnic a v navazujících částech katastrál-
ních území Němčovice a Újezd u Svatého Kříže, okr. Roky-
cany. Součástí realizace je jednak výstavba vlastní suché 
nádrže s hrází, výpustným objektem, bezpečnostním pře-
livem a dále i úprava propustků a výsadba keřů a stromů. 
Poldr slouží jako protipovodňové a protierozní opatření 
v k. ú. Olešná u Radnic a zajistí zrovnoměrnění průtoků 
v Olešenském potoce během přívalových srážek. Součas-
ně byly zrealizovány propustky pod komunikací a polní 
cestou, které umožňují odklonění a neškodné svedení 
srážkových vod do nádrže. Navržené opatření tak velkou 
měrou přispívá k ochraně obyvatelstva a majetku v intra-
vilánu obce a má i významnou krajinotvornou funkci.
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Katastrální území Třanovice Katastrální území Olešná u Radnic
obec třanovice, okres Frýdek-místek obec Němčovice, okres rokycany
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kapitola V.

BěLOTíN 
Obec, kde aktuální výzvy dneška nejsou kampaní.
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Bělotín – obec na evropském rozvodí – byla od června 
1997 postižena pěti povodňovými vlnami, ale také vel-
kými stavbami nadregionálního významu (železniční ko-
ridor Bohumín-Přerov, dálnice D47 Olomouc-Bohumín, 
MÚK I/48 s železnicí, nadoblastní produktovody). Z výše 
uvedeného obec vsadila na krajinu – dnes Bělotín chrá-
ní 5 suchých poldrů a 6 vodních nádrží se zázemím. Cí-
lem však nebyla jen protipovodňová ochrana, ale syste-
maticky se pracuje na zadržení vody v krajině (6 jezírek) 
a náhradě zelených ploch zmizelých v liniových stavbách 
formou výsadby stromové zeleně. Vysazeno bylo cca 
30000 vzrostlých stromů. Pozemkové úpravy pak vyřeši-
ly nejen vlastnictví a protierozně řešené užívání půdy, ale 
posloužily také k zprůchodnění krajiny. Díky tomu obec 
získala v r. 2019 v rámci soutěže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova ocenění celostátní hodnotitelské komise 
za všestranný rozvoj obce a zavádění opatření pro trvalou 
udržitelnost v krajině.

116



118 119



Edice:   TVÁŘ VENKOVA 
Publikace:   Venkovské stavby 2019
Editor, autor:  Jan Machovský, Ing. arch. Petr Moráček a kolektiv
Spolupracovali:  Starostky a starostové vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2019 i dalších uvedených obcí,
    investoři a autoři projektů a realizací staveb, dále pak zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR,
    Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státní pozemkový úřad, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Graická úprava a sazba: Machovský s.r.o.
Jazyková úprava:  Machovský s.r.o.
Tisk:   Machovský s.r.o.
Vydavatel:   Obec Bělotín

Vydáno v roce 2019, Náklad 2500 ks. ISBN 978-80-906283-4-2

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova ČR.

9 788090 628342

ISBN 978-80-906283-4-2



VENKOVSKÉ
STAVBY  2019

9 788090 628342

ISBN 978-80-906283-4-2


	obalka
	tvar_venkova
	zadek

