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Projekt Inovace a efektivní využívání zdrojù jako 

hnací síly udržitelného rozvoje (zkratkou INNOREF) 

je mezinárodním projektem založeným na úzké 

spolupráci mezi Mikroregionem Hranicko regiony 

Friuli Venezia Giulia, regionem Umbria (oba Itálie) 

a regionem Západní Øecko. Projekt bìží od poloviny roku 2004 do konce roku 2007 

je financován z jedné z iniciativ Evropské unie INTERREG IIIC èástkou dosahující 5,5 

mil. EURO. Pro èeského partnera projektu je vyèlenìno v rozpoètu projektu èástka 

dosahující 1,2 mil. EURO. 

Cílem projektu je nastartování udržitelného rozvoje regionù prostøednictví zavádìní 

inovací a nástrojù pro efektivní využívání místních zdrojù založeném na principu 

partnerství mezi obcemi, neziskovými organizacemi, zemìdìlci a podnikateli. 

Rozpoèet projektu urèený pro èeského partnera umožnil aktualizovat støednìdobou 

strategii rozvoje, rozbìhnout Rozvojové partnerství regionu a založit výkonný 

Sekretariát, který se stal  odborným,  konzultaèním i administrativním zázemím 

regionu pro rozvojové aktivity spojené s projektem.  

V rámci projektu je financováno 8 sub-projektù, které jsou v souladu se strategií 

regionu a zlepšují situaci v dùležitých oblastech rozvoje mikroregionu. Jedná se 

o tyto sub-projekty: Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu, Regionální trh 

s biomasou, Prostorové plánování udržitelného rozvoje, Revitalizace historických 

center obcí, Efektivní využívání vodních zdrojù,  Certifikace sektoru životního 

prostøedí a Zefektivnìní zdravotnických služeb. 

Projekt INNOREF pomáhá mikroregionu nastartovat trvalý rùst mikroregionu, který 

je založen na stabilní managementu rozvoje, partnerství, inovacích a efektivním 

využívání místních zdrojù. Tento trend bude pokraèovat i po ukonèení projektu v roce 

2007 až k dosažení cílù vytyèených ve Strategii rozvoje Regionu Hranicko do roku 

2013.  Mikroregion se mùže díky projektu pøipravit na další období èerpání fondù EU 

pro léta 2007 - 2013 a výraznì tak posílit svoji absorpèní kapacitu.  Úzká spolupráce 

se zahranièními partnery pøináší do regionu nové poznatky a umožòuje zapojení do 

dalších mezinárodních aktivit.

Úèastníci konference zástupcù 

sub-projektù v Patras 23.9. 2005

(Øecko)

Partnerský výbor v Hranicích

18.5. 2006 (ÈR)

www.innoref.net



Mikroregion Hranicko byl založen v roce 2001 obcemi ve správním obvodu mìsta 

Hranic. Území mikroregionu leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Pod-

beskydskou pahorkatinou. Nadmoøská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 

metrù n.m. v Hranicích po 502 metrù n.m. na Potštátsku. Osu oblasti tvoøí ve 

východozápadním smìru protékající øeka Beèva. Jejími nejvìtšími pøítoky jsou 

pravostranné pøítoky Velièka a Ludina. 

Ve 23 obcích mikroregionu žije pøes 30 tisíc obyvatel. Dominantní postavení v tomto 

smìru má mìsto Hranice s témìø 20 tisíci obyvateli. 

Pouhé tøi další obce mají nad tisíc obyvatel. Nejvíce, 

patnáct, je obcí s poètem obyvatel do pìti set. 

Zajímavá místa regionu: Kunzov (romantická 

novogotická vila v podobì gotického hradu), Památník 

rozvodí (betonový obelisk), Potštát ( jádro mìsta 

prohlášeno v roce 2003 za mìstskou památkovou 

zónu), Puchart (zøícenina hrádku Pustý zámek), Vìtrný 

mlýn v Partutovicích (døevìný mlýn z roku 1875), 

Vìtrný mlýn ve Skalièce (døevìný mlýn ze zaèátku 19. 

století) a další. 

Pøírodní zajímavosti v regionu: Hranická propast, Národní pøírodní rezervace Hùrka, 

Národní pøírodní rezervace Nad Kostelíèkem, Pøírodní rezervace Škrabalka, 

Potštátské skalní mìsto, Pøírodní rezervace Bukoveèek a Dvorèák, Pøírodní 

rezervace Doubek, Valšovická jezírka, Zbrašovské aragonitové jeskynì a další.

Rozvojové partnerství je regionálním sdružením místních samospráv, podnikatelù, 

spolkù a zemìdìlcù, kteøí se odhodlali svými aktivitami a projekty pøispìt k na-

plòování principù udržitelného rozvoje obsažených ve Strategii rozvoje Regionu 

Hranicko. Ta stanovuje priority, do kterých bude následujících 7 let soustøedìna 

realizace projektù. 

Rozvojové partnerství vzniklo na poèátku roku 2005 jako neformální sdružení 

nìkolika regionálnì èinných institucí, které spojoval zájem o spolupráci na úrovni 

regionu a uvìdomovali si význam principu partnerství. Její vznik byl také 

p ø e d p o k l a d e m  ú s p ì š n é  r e a l i z a c e  

mezinárodního projektu INNOREF, ve kterém 

podobný zpùsob regionální spolupráce 

zakládají partnerské regiony v Itálii a v Øec-

ku. Na poèátku roku 2006 Rozvojové 

partnerství uspìlo v programu Leader ÈR.

Sekretariát Mikroregionu Hranicko se tøemi pracovníky byl zøízen jako zázemí pro 

realizaci projektu INNOREF v lednu 2005. Pracuje ve složení manažer rozvoje, 

asistentka-úèetní a finanèní manažer. Pro obce pøedstavuje sekretariát také 

poradenské a informaèní støedisko v otázkách jejich rozvoje. 

Sekretariát MR Hranicko má sídlo v Hustopeèích nad Beèvou, námìstí Míru 21, 

v 2.patøe obecního úøadu.



Jméno Bìlotín vzniklo pøivlastòovací pøíponou ín ke starému 

jednoduchému osobnímu jménu Bìlota. Poblíž ležící obec Èernotín 

tvoøí s Bìlotínem jedinou antonymní dvojici na severovýchodní 

Moravì. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1201. V roce 

1983 se s Bìlotínem slouèily obce Kunèice, Luèice, Nejdek a Polom, 

v roce 1992 se Polom osamostatnila. Obecní peèe� tvoøí srdce v peèetním poli, a ze 

srdce vyrùstají tøi klasy. Ve 2. polovinì 19. století se používala peèe�, která mìla 

v peèetním poli postavu sv. Jiøí na koni bojujícího s drakem. Obecní symboly byly 

udìleny v roce 1995 a autorem návrhu se stal Miroslav Paulù. Mezi obecní symboly 

patøí znak a vlajka. Znak tvoøí v zeleném štítì zlatý vzpínající se drak s krkem 

probodnutým èerveným kopím se zlatým hrotem, jež vychází tlamou. Všemi nohami 

drží støíbrný štít s èerveným heroldským køížem. Vlajka je list, který tvoøí tøi 

vodorovné pruhy  zelený, bílý a zelený, pøes které je položen èervený køíž.

V obci je fara, která je poprvé písemnì doložena v roce 1499, zanikla za tøicetileté 

války, v roce 1636 byla však obnovena. Nejstarší zpráva o místní škole pochází 

z roku 1640. V roce 1786 byla v obci postavena škola s jednou uèebnou, ve které se 

uèily i dìti z Polomi, Luèic a Nejdku. V roce 1892 byla postavena nová školní budova  

u kostela. V roce 1921 byla založena èeská menšinová škola. Nová školní budova 

byla postavena v roce 1984. Pøiškolené obce Kunèice, Nejdek, Polom, Luèice  zdejší 

malotøídní školy byly zrušeny v roce 1974.

Mezi významné památky obce patøí farní 

kostel sv. Jiøí, je to barokní jednolodní stavba 

z let 1754 - 1757 od architekta F. A. Grimma, 

kaplièka sv. Jana Nepomuckého z roku 1852 

a vodní pøedìl  vyznaèení geomorfologické-

ho rozhraní Baltského a Èerného moøe.

Obec Býškovice se  rozprostírá asi 9 km od Bystøice pod Hostýnem 

a 12 km od Hranic. Obec se nalézá na prehistorickém sídlišti 

nedaleko od „jantarové obchodní stezky“. Z nejstarších známek 

osídlení se na katastru obce nachází nìkolik lokalit pocházejících 

z doby slezské kultury popelnicových polí, což je asi 1000-2000 let 

pø.n.l. Avšak nejstarší písemná zmínka spadá do roku 1131, kdy se v pramenech 

uvádí název Výškovice, pozdìji pøejmenován na Býškovice. To se psal rok 1474, kdy 

panství koupil Vilém z Pernštejna, majitel helfštýnského panství. V 2. pol. 16.stol. 

koupil Helfštýn i s okolními obcemi Václav Pùta z Ludanic a od doby pobìlohorské až 

do konce 19.stol. jej mìl v držení rod Dietrichštejnù. V pol.18.stol. obdržely Býškovice 

svùj obecní typáø s výjevy rodového znaku 

právì Dietrichštejnù. Motivy jsou použity 

také v nových symbolikách Býškovic  znaku 

a praporu. V zeleném štítì je støíbrný sloup 

mezi dvìma zlatými klasy, na støedu sloupu 

je pak položen rodový dietrichštejnský štítek. 

Pšenièné klasy znázoròují zemìdìlský 

charakter obce. 

Internetová stránka: www.belotin.cz

Internetová stránka: www.byskovice.obecinfo.cz



Nìkdejší mìsto, dnes obec Potštát, leží pod jižními svahy Oderských 

vrchù severnì od Hranic. Obec Potštát je spádovou obcí pro obce 

Kováøov, Lipná, Kyžlíøov a Boškov. V samotném Potštátu lze 

obdivovat spoustu historických památek. Tvrz z roku 1377 byla ve 

2. polovinì 16. století pøestavìna na renesanèní zámek a ten byl 

v 19. století empírovì upraven. Zajímavou památkou je hodinová vìž na námìstí, 

postavená kolem r. 1700, kamenná polygonální kašna, morový sloup, socha sv. 

Floriána z r. 1766 a  sousoší Kalvárie z r. 1748. Dalšími památkami v Potštátu jsou 

farní kostel sv. Bartolomìje; høbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie  je stavbou z roku 

1658 s bohatou freskovou výzdobou. 

V Lipné je postaven døevìný filiální kostel sv. Jana Køtitele z poèátku 18. století. 

V okolí Potštátu, pøi cestì do Hranic,  nalezneme 

Potštátské skalní mìsto, na kopci se vyjímá zøícenina 

hradu Puchartu. Pøírodní krásy Potštátska lákají 

k výletùm nespoèet turistù. Z Potštátu lze po 

turistických stezkách dojít do osady Michalenka a dále 

do Boòkova a usednout v malebné hospùdce 

U tlustého Jana. Další trasa vede z Potštátu do Radí-

kova a osady Kunzov, do Partutovic a obce Lipné, kde 

lze shlédnout již zmiòovaný døevìný kostelík. 

V zimním období jsou zde velmi dobré podmínky pro 

milovníky zimních sportù, v blízkosti Potštátu se 

nachází lyžaøské vleky. 

Obec Všechovice leží v jihovýchodním cípu okresu Pøerov, na 

rozmezí dalších dvou okresù - Vsetína a Kromìøíže a také na 

rozmezí dvou krajù: Olomouckého a Zlínského. Malebný kraj, zvaný 

Záhoøí, je od jihu lemován Hostýnskými vrchy a od severu se v dálce 

modrají Oderské vrchy. Obcí protéká øeka Juhynì; patøí k povodí 

Beèvy. Obec samotná je po mnoha desetiletí pøirozeným hospodáøským, kulturním 

a spoleèenským cetrem oblasti.

Pøesná data o vzniku obce nejsou známa. První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1281. Od roku 1532 do roku 1579 drželi Všechovice s tvrzemi Skalièka, 

Provodovice a Komárno bratøi Jan a Jaroš Kunèiètí z Kunèic a jejich potomci. Po 

Kunèických držel Všechovice Jiøí Vlk z Konecchlumí, který prodal léno roku 1583 

Janu Želeckému z Poèenic. V této dobì bylo na místì staré tvrze z roku 1378 

postaveno renesanèní jádro zámku s jeho erby a sklepy. Byl vystavìn i dvùr a z téže 

doby zøejmì pocházejí i usedlosti, které tvoøí nepravidelnou náves. 

Roku 1653 byla ve Všechovicích s pøispìním Želeckých postavena budova školy. 

Stejnì tak farní kostel okolo roku 1757 a pøestavba zámku v barokním slohu kolem 

roku 1770. V roce 1888 byla na návsi 

postavena nová školní patrová budova.    

Zdejší farní kostel Nejsvìtìjší Trojice je 

významnou barokní stavbou a památkou 

obce. S pøispìním tehdejšího vlastníka 

Všechovic Václava Arnošta Želeckého byl 

postaven okolo roku 1756  - 1757. 

Internetová stránka: www.vsechovice.obecinfo.cz

Internetová stránka: www.potstat.cz



Tøi kilometry jihovýchodnì od Všechovic se na mírném návrší 

Keleèské pahorkatiny rozprostírá se v nadmoøské výšce 285 - 367 

m. n. m. vesnice Horní Újezd.

Nejstarší osídlení v lokalitì Horního Újezda dokumentují nálezy 

nìkolika sekeromlatù z pozdní doby kamenné. Za “bernou minci” 

lze vzít rok 1371, kdy obec, která se tehdy nazývala Veliký Újezd, prodává Lucek 

z Domaželic a Újezda. V polovinì 16. století se už jmenovala Vysoký Újezd. Pro 

rozlišení od jiných Újezdù si Horní Újezd pøibíral rùzné pøívlastky jako Veliký, 

Vysoký, Vyšší, Volaný. Dnešní název je poprvé zaznamenán v roce 1493 a od té doby 

pøevládal, a� už v èeské èi nìmecké podobì. Ojedinìle se v letech 1869 až 1886 

setkáváme s názvem Vrchni Oujezd. 

Zajímavosti obce: farní kostel Narození Panny Marie, újezdská fara se pøipomíná již 

v dobì vzniku kostela, pìt køížù: na høbitovì z roku 1870, Na Drahách z roku 1916, 

Na Záslatiní z roku 1946, v areálu MŠ 

z poèátku 20. století a na køižovatce na 

Vítonice z poèátku 20. století, z  roku 

1896 pochází budova bývalé základní 

školy, raritou je, že byla vystavìna za 32 

týdnù. Nyní se v ní nachází stálá 

expozice „Jak se žilo v Ójezdì“.

Internetová stránka: www.horniujezd.obecinfo.cz

První písemný zápis o obci je z r. 1328, jímž se obec udìluje do léna 

Vlèkovi z Domku. K významným památkám obce patøí zámek 

s parkem, socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1700 v zámec-

kém parku, zvonièka na návsi z roku 1790 a vìtrný mlýn z roku 

1780. Obec má v souèasnosti 547 

obyvatel. 

Dolní Tìšice leží 11 km jihovýchodnì od Hranic na mírném svahu zvolna klesajícím 

k Beèvì. Patøí k velmi malým obcím. V souèasné dobì mají katastrální výmìru 255 ha 

v nadmoøské výšce 332m. n. m., z èehož velkou èást zabírají lesy. Dolní Tìšice jsou 

prastarého pùvodu. Roku 1131 koupil olomoucký biskup Jindøich Zdík takøka celou 

východní Moravu. K obdìlávání 

pùdy byli povoláni kolonisté 

z Èech, kteøí se zde usadili a zalo-

žili obce Tìšice (Èeèice) a Všecho-

vice (Èechovice). K významným 

stavbám patøí kaplièka postavená 

v roce 1906.



Mìstys Hustopeèe nad Beèvou leží v nejvýchodnìjším výbìžku 

Olomouckého kraje, na pùli cesty mezi mìsty Hranice a Valašské 

Meziøíèí, na pravém bøehu øeky Beèvy v nadmoøské výšce 275 m. n. 

m. První písemná zmínka o Hustopeèích pochází z roku 1201. Od 

roku 1349 patøily bratøím Milotovi a Benešovi z Bránic, o deset let 

pozdìji je získali páni z Kravaø erbu zavinuté støely, kteøí vlastnili i nejstarší mìstskou 

peèe�. Za této vrchnosti se Hustopeèe staly mìsteèkem, a to ještì pøed koncem 14. 

století. Od samého zaèátku 16. století se novými pány mìsteèka stali Žerotínové, 

kteøí si na místì dosavadní tvrze dali již na konci onoho století postavit zámek s ná-

dvoøím, mající ze tøí stran vzdušné renesanèní arkády. Pan Viktorin ze Žerotína byl 

horlivý stoupenec èeských bratøí, pro nìž dal pøed svou smrtí (zemøel 1611) postavit 

nynìjší kostel Povýšení sv. Køíže, na jehož ohradní zdi byl postupnì vybudován 

unikátní soubor ètrnácti barokních soch.

Roku 1693 se po nìkolika kratších údobích jiných majitelù stali dalšími pány 

Hustopeèí Podstatští z Prusinovic, ale nezùstali tu déle než do roku 1763. Roku 1799 

zámek koupili baroni von Baillou, což byl rod francouzského pùvodu, kteøí na 

hustopeèském zámku zavedli v minulém století vzorné hospodáøství a zùstali na nìm 

až do roku 1945. 

V okolí Hustopeèí nad Beèvou jsou velká štìrkopísková jezera s možností rekreace - 

vodní sporty, rybaøení. S obèanské vybavenosti nechybí v Hustopeèích n.B. napø. 

mateøská škola, základní škola, pošta, zdravotní støedisko, lékárna, sportovní 

fotbalové a multifunkèní høištì, penziony, a další. Renesanèní zámek s arkádovým 

nádvoøím ze 3. ètvrtiny 16. století a kostel Povýšení sv. Køíže se souborem ètrnácti 

barokních soch na jeho ohradní zdi.

V souèasnosti se Mìstys Hustopeèe nad Beèvou skládá ze ètyø èástí, tj.  Hustopeè nad 

Beèvou, Poruby (zde se napø. nachází unikátní vìtrný mlýn holandského typu 

s otoènou støechou a malé letní kino), 

Vysoké (najdeme zde kaplièku sv. 

Anny, jejíž støecha tvoøí rozvodí 

Èerného moøe a Baltického moøe) 

a Hranických Louèek. Do Hustopeè 

nad Beèvou se nejsnadnìji dostanete 

po silnici první tøídy I/35 E442 nebo 

železnicí è. 280. 

Obec Polom leží 10 km severovýchodnì od Hranic, je 

to poslední obec Olomouckého kraje, dále pokraèuje 

Moravskoslezský kraj, nadmoøská výška okolo 300 

m. n. m. Celou obcí od západu k východu protéká 

potok Luha, který napájí soustavu polomských 

rybníkù (40 ha). V obci se dále nachází cihelna, 

vyrábìjící plnou cihlu. Zemìdìlská èinnost je 

provádìna nìkolika soukromì hospodaøícími 

zemìdìlci. V rámci rekonstrukce železnièního 

koridoru bylo postaveno nové nádraží ÈD. V celé obci 

je vodovod, polovina obce je plynofikována.

Internetová stránka: www.ihustopece.cz



Obec se výslovnì pøipomíná až v roce 1477, kdy Jiøí z Kravaø vtìlil 

do zemských desek Vokovi ze Sovince Helfštejnské panství, kde ve 

výètu obcí jsou jmenovány i Opatovice. Rokem 1477 konèí veškeré 

pochybnosti a nejasnosti, pokud jde o vznik obce, nebo� zmínìný 

zápis do zemských desek olomouckých nenechává nikoho na 

pochybách, že jde o Opatovice u Hranic. Od roku 1766 je známo obecní peèetidlo 

k ovìøování rùzných písemností. Obecní peèetidlo je uchováno dodnes a zachycuje na 

peèetním obraze mlatce mlátícího snopy. Opatovice leží pùl druhé míle jižnì od 

Hranic a pùl míle západnì od Kelèe v kopcovité krajinì tvoøené západními výbìžky 

Karpat v nadmoøské výšce 291 m. n. m.

V dubnu 1869 byl položen základní kámen pro stavbu školy v obci, která byla 

ukonèena v následujícím roce. V roce 1871 byla obec postižena velkým požárem. 

Tìžce postižená obec byla tehdy podporována sbírkami z okolních obcí. V roce 1877 

byla naproti škole postavena kaple sv. Moøice. V roce 1896 byl založen ètenáøsko-

pìvecký spolek "Záhoøan", který pøispìl k rùstu kulturní úrovnì a národní 

uvìdomìlosti obce. Od roku 1889  pracuje  v obci  Sbor dobrovolných hasièù a  od 

roku 1947 rozvíjí svou èinnost TJ SOKOL. Od roku 1947 hraje v obci kino "Záhoøí". 

V roce 1956 bylo založeno menšinové JZD.  Od roku 1976 jsou veškeré odpadní vody 

èištìny vlastní ÈOV. Ve støedu obce je od roku 1978 kašna se sochou dívky, která 

symbolizuje tzv. Záhorský 

vodovod. Od 12. dubna 1995 

má obec vlastní znak a prapor. 

Od roku 1996 je celá obec ply-

nofikována. Malebný zatopený 

lom leží u silnice spojující obce 

Hranice a Opatovice. 

Internetová stránka: www.opatovice.cz

Obec Støítež nad Ludinou je podhorskou obcí na úpatí Oderských 

vrchù. Leží v úzkém táhlém údolí kolem potoka Ludiny. První písem-

ná zmínka o obci je z r.1412, ale nálezy keramiky posouvají 

existenci obce k r.1262. Nadmoøská výška je 250-500 m.n.m. V obci 

se nacházejí památky místního významu. Kostel sv.Matouše  

z r. 1822, ètyøi kaple  na návsi z r.1904  (postavené do ètyø svìtových stran), kaple 

sv.Barbory z r. 1887, kaple P. Marie Pomocné z r.1816, fara  z r. 1772 a drobné 

sakrální památky. Vodní mlýn  èp.2 - první zmínka v r. 1569, vodní mlýn èp.10, 

kolem r. 1830. Cyklisté a pìší tu-

risté mohou  využívat sí� krajských 

cest a obecních polních cest a dojet 

po znaèených cyklotrasách do okol-

ních obcí Olšovec, Partutovice, 

Jindøichov, Nejdek a Bìlotín. 

Z mnoha míst je pøi dobrém poèasí 

výhled na Moravskou bránu a také 

na Beskydy.  

Internetová stránka: www.striteznl.cz



Obec Ústí se nachází na levém bøehu øeky Beèvy asi 5 km východnì 

od Hranic v prùmìrné nadmoøské výšce 260 m.n.m. První písemná 

zmínka o Ústí pochází z roku 1389. K dominantám obce patøí socha 

P. Marie v Lípí z roku 1776, kaplièka na Maninì z 18. stol.,  budova 

školy z roku 1889 a kaple sv. Petra a Pavla vysvìcená v roce 1947. 

V souèasné dobì má Ústí 546 obyvatel. Tìm slouží obecní úøad, mateøská škola, 

I. stupeò základní školy, kulturní dùm, knihovna s veøejným internetem, klubovna 

hasièské zbrojnice, kadeønictví a prodejna Jednoty.  Územím obce vede kromì 

mezinárodní cykloturistické trasy „Jantarová stezka“ mnoho dalších stezek místního 

významu. Obèerstvení nabízí hospùdka U Èápa umístìná v centru obce,  k dispozici je 

také sportovní areál, který zahrnuje víceúèelové høištì pro 11 druhù sportù, dìtské 

høištì s prùlezkami, 2 fotbalová høištì a výletištì ke spoleèenským úèelùm. Je zde 

aktivní fotbalový oddíl TJ SOKOL  na nedìlní fotbalové zápasy se sjíždìjí fanoušci ze 

širokého okolí. O sportovní vyžití se starají také Sbor dobrovolných hasièù a Asociace 

sportu pro všechny. Z kulturních akcí jsou každoroènì poøádány plesy, tradièní vodìní 

medvìda s prùvodem masek, oslava dne matek, kácení máje, dìtský den, pou� sv. 

Petra a Pavla, soutìž hasièù, setkání se seniory, ochotnické divadlo, vánoèní koncert 

a koledování na Štìdrý den. Obec Ústí se v rámci programu obnovy venkova zapojila 

do soutìže „Vesnice roku“, v roce 1999 obdržela zelenou stuhu za péèi o zeleò, v roce 

2001 bílou stuhu za práci s mládeží a v roce 2003 se stala vítìznou obcí v Olo-

mouckém kraji, v celore-

publikovém klání se u-

místila na tøetím místì. 

Internetová stránka: www.obec-usti.cz

Vesnice Malhotice leží asi 10 km jihovýchodnì od Hranic, v nadmoø-

ské výšce 296-321 m. n. m. První písemná zmínka o obci pochází 

z r. 1317. Od roku 1420 je jako majitel zboží Malhotice uveden Jan 

z Malhotitz, v 16. století to byl Jan starší Obešlik z Lipultovic a po 

nìm další pøíslušníci téhož rodu. V 17. století se panství dostalo do 

rukou pøíslušníkù rodu Bujakovských z Knurova, kteøí si jej podrželi až do 20. století. 

V roce 1926 podlehl statek pozemkové reformì, kdy èást pozemkù zùstala majiteli 

Bedøichu Bojanovskému a zbývající èásti byly rozkoupeny jako zbytkové statky. 

V areálu zdejšího parku, který byl zøízen pravdìpodobnì v 18. století a zrekon-

struován v r. 2000, se nachází budova bývalého zámeèku, jehož celkový stav 

odpovídá jeho stáøí. V prvním patøe budovy se dnes nachází mateøská škola, která 

také využívá èásti zámeckého parku. Nové stavby v okolí zámeèku, jako taneèní 

parket a antukové víceúèelové høištì, jsou v souèasné dobì zcela využívány. Budova 

zámeèku, ve které sídlí obecní úøad 

vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci. V tìsné 

blízkosti zámku se rozprostírá stará 

„Robotní lípa“, jejíž stáøí se odhaduje na 

600 let a jako památný strom je chránìna 

zákonem.

Internetová stránka: www.malhotice.obecinfo.cz



Vesnièka Klokoèí  se rozprostírá pìt kilometrù západnì od Hranic  

v nadmoøské výšce 278 až 288 metrù pod sráznými stránìmi 

posledních výbìžkù Oderských vrchù na katastrální výmìøe 370 

hektarù.

Název obce Klokoèí odvozují znalci od keøe "klokoè", jehož plody - 

troujpouzdré tobolky - se objevují již na obecní peèeti z roku 1766. Už ve dvanáctém 

století žili v dnešní lokalitì Klokoèí lidé. Tehdy bylo jejich hlavní obživou zemìdìlství, 

zvláštì chov ovcí. První písemná zmínka o vsi  pochází až z roku 1371.

Jednou z nejstarších budov v obci je starý selský dvùr ve ètvercovém uzavøeném 

uspoøádání, který patøil až do roku 1923 hrabìnce Antonii Althanové. Za zmínku 

stojí krásné vnitøní klenby, na kterých se bohužel podepsal zub èasu. V dobách 

rozvoje, kdy na statku byla zamìstnaná spousta místních, se zde choval skot, ovce 

a konì. V té dobì bylo v obci na 500 ovcí, které se vodily napájet k Beèvì. Tam až 

sahá katastr obce, sice úzkým výbìžkem, ale dost širokým na hnaní stáda.

Na památku sedmi mužùm z obce, padlým za první svìtové války, byla v roce 1928 

zasazena ve vestibulu školy,dnes obecního úøadu, pamìtní deska .

Kapli byste v obci Klokoèí marnì hledali. Stavbu kaplièky povoloval arcibiskup, obec 

Klokoèí však nedostala nikdy souhlas. A tak je na bývalém obecním chudobinci jen 

vìžièka, ve které byl umístìn zvon, jímž se zvonilo poledne a veèer klekání.

Dnes je tento zvon umístìn ve zvonièce, kterou si postavili obyvatelé Klokoèí 

v nedávné dobì, protože budova bývalého 

chudobince byla obcí prodána. 

U všech ètyø pøíjezdových cest do Klokoèí se 

tyèí ètyøi køíže, jako nìmí strážci, u kterých 

se døíve lidé modlili a také louèili pøi po-

høebních obøadech se zesnulými. Dominan-

tu Klokoèí dotváøí dva platany, které do-

sahují stáøí kolem 120 let.

Obec Provodovice leží 1,5 km jihovýchodnì od Všechovic. Do roku 

1960 náležela k okresu Holešov. V roce 1973 byla pøipojena ke 

Všechovicím. Od komunálních voleb v roce 1990 jsou opìt 

samostatnou obcí s katastrální výmìrou 325 ha v nadmoøské výšce 

364 m. n.m. Teprve po roce 1948 jsou silnicí spojeny se Všecho-

vicemi a Komárnem.

Provodovice jsou jednou z nejstarších osad okresu. 

Již poèátkem 14. století byly lénem biskupským. 

Pøed rokem 1302 byly manskou vsí v obhradí 

Šaumburku a jejich držitelem byl sám Mikuláš 

z Šaumburku, èíšník biskupa Bruna i Dìtøicha, jenž 

za Provodovice konal službu hradèana na Novém 

Hradì. Místní jméno Provodovice vzniklo pøíponou - 

ovice k osobnímu jménu Provod, znamená ves lidí 

Provodových. Podle lidového výkladu obyvatelé 

konali povinnost doprovodu. 
Internetová stránka: www.provodovice.obecinfo.cz

Internetová stránka: www.obecklokoci.cz



Jedenáct kilometrù severnì od Hranic se na Oderské vrchovinì 

rozprostírá v nadmoøské výšce 530 m. n. m. rozlehlá horská 

vesnièka Partutovice.

Na pøelomu 12. a 13. století se datují povìsti o založení osady 

Partutovice  pùvodnì Bartolovice. Název obce se mìnil od oznaèení 

Partutovice, pøes Bartotowicz až byl v roce 1905 ustálen jednotný název Bartelsdorf, 

Partutovice. První písemná zmínka o Partutovicích pochází z roku 1412. Po celý 

støedovìk byla obec souèástí hranického panství.

První školu mìla vesnice v roce 1780. Kapacitou pøestala staèit a tak byla budova 

rozšíøena pøístavbou v roce 1866 a v roce 1932 byla postavena nová dvoutøídní škola 

i s bytem pro øídícího uèitele. Místní kostel je zasvìcen sv. Mikoláši. Byl postaven 

v letech 1786 až 1789 z tvrdého zdiva na místì starého, malého a úplnì sešlého 

kostelíka. Opraven byl roku 1855. V kostele se nachází barokní varhany. Nad 

kostelem se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuského z roku 1802.

Dominantou Partutovice je vìtrný døevìný mlýn, nazývaný beraní, neboli nìmecký. 

Tato technická památka z roku 1837 prošla èásteènì rekonstrukcí a stále budí zájem 

turistù, a to nejen samotná stavba, ale i dochované vnitøní zaøízení.

Z dalších odkazù minulosti zde mùžeme najít celkem ètyøi kamenné køíže, které 

prošly rekonstrukcí.

Obec je díky malebné, takøka 

panenské pøírodì vyhledávaným 

rekreaèním místem  v létì turisty 

i cykloturisty a v zimì lyžaøi, kteøí 

využívají dva místní lyžaøské 

vleky.

Horní Tìšice se nacházejí asi 11 km jihovýchodnì od Hranic. První 

písemná zmínka o Horních Tìšicích pochází z roku 1141. K vý-

znamným objektùm v obci patøí kaple z roku 1875 zasvìcená Pannì 

Marii a køíž z roku 1886. Obèanská vybavenost Horních Tìšic je 

velmi kvalitní. Pro 160 obèanù obce slouží místní 

knihovna, kulturní dùm, restaurace, prodejna 

smíšeného zboží. Pro sportovní vyžití jsou 

k dispozici fotbalové høištì a víceúèelové høištì, 

které se v zimì mìní v kluzištì.

První zmínka o Miloticích nad Beèvou je z r. 1131, kdy jsou Milotice 

jmenovány na seznamu církevních statkù olomouckého biskupství 

na známé listinì biskupa Jindøicha Zdíka. Podle dat první písemné 

zmínky jsou nejstarší vesnicí Beèevské brány. Jejich starobylost 

dosud potvrzuje trojúhelníkový pùdorys návsi, kde stojí kaple. 

V r. 1875 byla v Miloticích nad Beèvou postavena první škola.



Jméno obce vzniklo v roce 1850 Radelsdorf - Radikov, od roku 1880 se pak používá 

název Radíkov. Název vznikl pøivlastòovací pøíponou ov k osobnímu jménu Radík. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365. Obec Radíkov má svou obecní 

peèe�, kterou tvoøí sedlák, který vede pluh tažený vpravo dvìma koòmi, nad nimi letí 

hejno pìti ptákù. V roce 1833 byla v obci vystavìna malá nízká školní chaloupka 

o dvou svìtnicích. V roce 1882 byla obec odškolena od Partutovic. 

Památky: Na návsi stojí kaple sv. Václava, 

Hrádek „Kunzov“ založil na okraji lesa pøi 

potoce továrník Antonín Kunz z Hranic. Jedná se 

o novogotický hrad, pojmenovaný po svém 

zakladateli „Kunzov“, je to rozlehlá zachovalá 

stavba z let 1907 - 1908.

Obec Rouské, pùvodnì Ruské, je pøipomínána již v roce 1320. V obci 

se pøevážnì zachoval charakter a urbanistická struktura pùvodních 

selských stavení. Ovšem zemìdìlská výroba, která zde vždy hrála 

dominující roli, byla v minulosti zredukována. Vìkový prùmìr obce 

je 36 let. Obec Rouské se nachází v Keleèské a Podbeskydské 

pahorkatinì  oblast Západobeskydské podhùøí, v nadmoøské výšce 372 m n.m. 

Obslužnost je zajištìna jednou autobusovou linkou  Hranice - Všechovice, která 

zabezpeèuje základní potøeby obèanù, jako je dojíždìní dìtí do ZŠ a MŠ, k lékaøi, na 

poštu a dalším službám. Obec je od Pøerova vzdálená 30 km a má stále nejbližší 

vazbu na nedalekou obec Všechovice. 

Regionálním centrem a støediskem vyšší 

obèanské vybavenosti jsou Hranice. Obec 

Rouské je držitelem ocenìní Modrá stuha 

2002, kterou obdržela v soutìži VESNICE 

ROKU 2002 za spoleèenský a kulturní život 

v obci. Tuto cenu obdržela v rámci Olo-

mouckého kraje. Internetová stránka: www.rouske.obecinfo.cz

Mìsto Hranice leží v prostoru Moravské brány (pøesnìji v èásti 

nazývané Beèevská brána) pøevážnì na pravém bøehu øeky Beèvy, 

v nadmoøské výšce cca 260 m n. m. mezi Oderskými vrchy a Pod-

beskydskou pahorkatinu (Maleník). Beèevská brána má ráz ploché 

pahorkatiny, jejíž výškové èlenìní je od 205 m n. m. do 366 m n. m. 

Hranice patøí k mìstùm s velmi zajímavým pøírodním prostøedím. 

Byly citlivì založeny na terénní vyvýšeninì v ohbí øeky Beèvy mezi toky Ludinou 

a Velièkou. Nachází se v prostoru, v nìmž se kumulují dopravní a inženýrské koridory 

na hlavním železnièním a silnièním tahu 

Olomouc-Pøerov-Ostrava, s významnou odboè-

kou na Valašské Meziøíèí, Beskydy, Vsetín a na 

Slovensko. Pro mìsto Hranice je rovnìž vý-

znamné sousedství lázní v Teplicích nad Beèvou. 

Internetová stránka: www.mesto-hranice.cz



Východnì od Hranic na území devonského vápence v nadmoøské 

výšce 250 m. n. m. leží Èernotín a jeho místní èást Hluzov, se kterým 

se slouèil v roce 1983. Nejstarší pobyt lidí na Èernotínsku dokládají 

archeologické nálezy v období mladšího paleolitu. Na Hluzovském 

kopci byly objeveny kamenné nástroje a Na Vápenkách v roce 1905 

Èernotínský bronzový poklad. V Èernotínì je zemìdìlské družstvo, dva soukromí 

zemìdìlci, drobné živnosti jako stolaøství a kožaøství. V obou obcích jsou aktivní 

hasièi, sokol, oddíl kopané a hokeje, Junáci a další. Než byla postavena první škola 

v roce 1790, která sloužila i Hluzovu, uèilo se v pastýrni. V roce 1872 byla pøestavìna 

a v roce 1882 zøízena dvoutøídka. Dnes je v obci dvoutøídní ZŠ pro 1. až 4. tøídu.

Mezi památky v obci patøí barokní køíž z roku 1836, farní kostel sv. Cyrila a Metodìje 

z roku 1863 a pùlmetrový reliéf Ferdinanda z roku 1843. Za zmínku stojí stoleté lípy 

u høbitova a pøírodní zajímavostí jsou krasové jevy v lokalitì Propastsko a vstup do 

jeskynního systému Na Vápenkách. 

Technickou památkou jsou tøi vápenky. První pochází z období pøed rokem 1850 

a patøila rychtáøi Josefu Ochma-

novi. Jeho dceru Annu si vzal Josef 

Schindler, který postavil druhou - 

vysokou pec, a to v roce 1862. 

Úvahy o Odersko-dunajském prù-

plavu byly pro nìj impulzem ke 

stavbì tøetí vápenky - kruhové 

pece v roce 1870, pøestavìné v lé-

tech 1994 - 2001 na Motorest.

Obec Zámrsky se nachází na posledních výbìžcích Karpat, poblíž 

øeky Beèvy, 10 km jihovýchodnì od mìsta Hranic. První písemná 

zmínka o obci je z roku 1131. Tehdejší osada však nesla název 

Zamrice. Jméno Zámrsky má obec od roku 1881.

Historickou informací vztahující se k Zámrskám je zmínka o lenním 

statku olomouckého biskupství v listinì z roku 1141. Jednalo se o nìkdejší rytíøské 

sídlo - o panský dvùr Kamenec, kde bývala døíve vesnice. Z minulosti se o Zámrskách 

dochovalo dost zpráv z listin uložených v arcibiskupském archivu v Kromìøíži. Jejich 

opisy obec poøídila v roce 1928 pro obecní 

pamìtní kroniku. V roce 1868 byl v Zámrskách 

postaven rodinou Kreèmerù døevìný vìtrný 

mlýn, který dosloužil v roce 1946. První škola 

byla ve vsi domácí, a to až do roku 1836, kdy 

byla na rozkaz farního úøadu v Kelèi založena 

v Zámrskách škola jako poboèka keleèské 

školy. Nová škola byla postavena v roce 1885. 

Obec dlouho nemìla žádné silnièní spojení. Až 

v roce 1896 se zaèalo se stavbou první silnice, 

spojující Zámrsky se Skalièkou a Nìmeticemi. 

Dalším krokem bylo silnièní spojení do Kelèe, 

silnice byla postavena v roce 1912.
Internetová stránka: www.zamrsky.zde.cz
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