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Zprávy z činnosti Centra společných služeb
Centrum společných služeb funguje na mohelnickém
mikroregionu už čtvrtým rokem. Pro obce, ale také
spolky, občany či jiné zájemce zajišťuje řadu činností
v několika oblastech.
Rozvoj regionu
V roce 2018 jsme uspořádali školení pro starosty obcí
a zajistili exkurzi na Vysokomýtsko, kdy tématem
bylo komunitní plánování a zapojení obyvatel do
rozvoje obce. Pomáhali jsme se zpracováním desítek
žádostí o získání dotací pro obce a spolky. Poskytovali
právní poradenství. Uspořádali tradiční akce
mikroregionu a letní soutěž na kole. Úspěšně podali
žádost o dotaci na zpracování generelů a koncepčních
rozvojových dokumentů pro všechny naše obce.
Pracovali jsme na realizaci projektu Naučná stezka
lišky Bystroušky, o kterém si podrobnosti můžete
přečíst dále ve zpravodaji.
Setkání starostů v rámci CSS a Valná hromada
27. listopadu 2018 proběhlo v rámci projektu CSS již
šesté setkání starostů našeho mikroregionu, které se
konalo v kulturním domě v obci Líšnice. Jednalo se o
první povolební setkání, které bylo „staronové“,
jelikož obsazení starostenských postů v našich obcích
zůstalo nezměněné.

Se starosty jsme probírali úspěšnost realizace projektů
roku 2018, plán žádostí o dotace na rok následující,
plán akcí a aktivit a aktuality k veřejným zakázkám.
Veřejné zakázky
Jelikož od 18. října 2018 platí pro všechny zadavatele
povinná elektronická komunikace v zadávacích
řízeních, byla na listopadovém setkání CSS v rámci
jednoho bloku připravena samostatná prezentace na
téma povinné elektronizace veřejných zakázek.
Specialista pro veřejné zakázky pomáhá obcím při
zadávání veřejných zakázek, což je oblast velice
komplikovaná. Starostové se naučili využívat těchto
služeb, které jim nejen šetří peníze za platbu firmám,
ale díky odborné kvalifikaci a praxí nabytých
zkušeností specialisty získali potřebnou právní jistotu
v této oblasti.
GDPR – ochrana osobních údajů
Od loňského května poskytujeme obcím a jejich
příspěvkovým organizacím pomoc v oblasti ochrany
osobních údajů. Pověřenec připomínkuje směrnice o
ochraně osobních údajů, konzultuje obsah článků do
obecních zpravodajů, kontroluje webové stránky
z pohledu zveřejňovaných údajů, připomínkuje
přihlášky a formuláře, kde se pracuje s osobními
údaji.
Pověřenec je od srpna členem pracovní skupiny
pověřenců při Svazu měst a obcí ČR.

Plánované akce Mikroregionu Mohelnicko na rok 2019
Letošní rok zahájí Mikroregion Mohelnicko již
tradičně akcí Sejdeme se u Josefka, která proběhne
23. 3. 2019. Jedná se o krátký výšlap na zahájení
turistické sezóny vedoucí ke kapličce sv. Josefa
v Doubravě. Účastníci akce si poslechnou zajímavé
povídání o místní historii, sousedsky si povykládají,
připijí na zdraví a mimo jiné také přivítají
nadcházející jaro.

Další
akce
s názvem
Den
Mikroregionu
Mohelnicko 2019 proběhne 15. června a letos ji bude
hostit město Úsov.
Největší společná akce obcí mikroregionu, kdy si na
stáncích jednotlivých obcí můžete prohlédnout
fotodokumentaci ze společenského a veřejného života
v obcích. Povykládat si a u toho ochutnat něco
dobrého. Nechat se pozvat na akce, které obce
v daném roce připravují.
Soutěžní týmy se utkají v tradičních i netradičních
disciplínách. Vystoupí šikovné děti ze zájmových
kroužků. K poslechu bude hrát hudba a nebude
chybět dobré občerstvení.

Ve státní svátek 8. května pro vás již několik let
pořádáme ve spolupráci s obcí Mírov akci Po stopách
švédských vojsk.
Třicetiletá válka poznamenala Mírov a jeho okolí
stejně krutě jako mnohá další místa naší země. Útok
švédské armády proběhl ve dvou vlnách. Hrad byl
narychlo opevňován a posilován. Na hradbách stálo
sto děl a přivezeny byly i velké bombardy …
Staňte se svědky tažení švédských vojáků na hrad
Mírov, projděte si krásnou mírovskou krajinu, chybět
nebude povídání o místní historii a geografii a na
závěr tradiční klobásky a pivo nebo limonáda.

Poslední tradiční soutěžní akcí je Den Mikroregionu
na kole. Letos navážeme na úspěšný loňský první
ročník letní soutěže. Loni se hledali tajné schránky
skryté v zemi. Letos budou tématem historická
řemesla, která mají vazbu k dané obci. Úkol bude opět
znít – objet všechny obce našeho mikroregionu na
kole, najít 14 informačních cedulí, které budou
obsahovat informace o vybraném řemesle a soutěžní
otázku. Vyplnit soutěžní kupón a v září se zúčastnit
závěrečné akce v Paloníně, kde proběhne losování o
zajímavé ceny.

Realizované projekty z roku 2018
Naučná stezka lišky Bystroušky

Další nový okruh nazvaný Trasa pro lišky pohodáře
vede přes Loštice – Žádlovice – Svinov – Střítež –
Veselí – Pavlov – Loštice a jeho délka je 15 km. Úvodní
část opět kopíruje první okruh, z Veselí pokračuje
kolem rybníka polní cestou do Pavlova a odtud kolem
dětského hřiště, polní cestou do žádlovického parku
přes kopec, kde stávala rozhledna Hvězda, schází
k rybníkům a vrací se zpět do Loštic. V Pavlově je k
vidění na návsi u kostela památný strom Koukalova
lípa. Cestou potkáte 6 informačních panelů.

Z předchozích stránek již víte, že pracujeme na
aktivitách týkajících se Naučné stezky lišky
Bystroušky. Nyní vám blíže představíme jednotlivé
aktivity obou projektů, na které jsme se při realizaci
soustředili a ukážeme vám výstupy naší práce.

První nová dětská trasa nazvaná Vandr
s Bystrouškou a Tvarůžkem vede z Loštic do
Líšnice a zpátky přes žádlovický park, je nenáročná a
měří 9 km. Druhá trasa s názvem Po stopách lišky
Bystroušky vede z Veselí na Střítež a zpátky přes
Kravský žleb, kde liška Bystrouška a její družky
skutečně žily a žijí, a končí opět ve Veselí. Tato trasa
je dlouhá 7 km. Třetí trasa vede lesem okolo střítežské
hájenky, měří 5 km a nazvali jsme ji Lesem křížem
krážem.

V rámci prvního projektu s názvem Naučná stezka
lišky Bystroušky financovaného z projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
Mohelnice, jsme se zaměřili především na rozšíření
stávající naučné stezky. Je připraveno celkově pět
nových okruhu, z toho tři trasy jsou speciálně pro
dětské návštěvníky a jsou značeny liščími tlapkami.
Všechny okruhy také dostaly nové pojmenování.

Souvisejícím počinem je renovace stávajících pěti
informačních panelů a vytvoření a instalace pěti
nových informačních panelů v Líšnici, Pavlově, na
Stříteži, na Obersku a Rodlenu. Panely mají nový
vzhled a popisují zajímavosti spjaté s daným místem
a samozřejmě také s liškou Bystrouškou. Několik
panelů je opatřeno fotopointem v podobě lišky, kde se
mohou děti vyfotit a na chvíli vžít do jejího příběhu.

Pro připomínku – stávající okruh nově nazvaný Trasa
pro zdatné lišky vede přes Loštice – Žádlovice –
Svinov – Střítež – Veselí – Doly – Loštice, je dlouhý
23 km a zahrnuje 5 informačních panelů.
První nový okruh s názvem Trasa pro zvídavé lišky
vede přes Loštice – Žádlovice – Svinov – Střítež –
Veselí – Obersko – Rodlen – Loštice a je dlouhý okolo
22 km. Úvodní část trasy kopíruje první okruh,
z Veselí vás však nově zavede k přírodním
zajímavostem Obersku – archeologickému nalezišti a
k Rodlenu – přírodní rezervaci. Dále do Vlčic k vodní
elektrárně a zpět kolem lomu a koupaliště do Loštic.
Na trase se nachází celkem 7 informačních panelů.
V Lošticích u koupaliště se nezapomeňte zastavit na
nové herní naučné stezce.

Rozšíření naučné stezky je doprovázeno vydáním řady
propagačních a vzdělávacích materiálů.
V reprezentativním balení v podobě papírové
krabičky
je
připravena
rozkládací
mapa
s vyznačenými trasami, sada pohlednic a knížečka.

Jako malý průvodce po naučné stezce byl vytvořen
letáček obsahující stěžejní informace. Jsou v něm
uvedeny informace k jednotlivým trasám, jejich délka
a stručný popis. Dále obsahuje popis umístění
jednotlivých panelů, stručný přepis obsahu a umístění
fotopointů.

Knížečka o Naučné stezce lišky Bystroušky tvoří
kompletního průvodce po naučné stezce. Je ve
formátu A6 a na 80 stránkách se dozvíte o životě
Stanislava Lolka, jeho tvorbě a také o osobách, které
byly s ním a liškou Bystrouškou nepochybně spjaty –
jedná se o Gustava Kořínka, Leoše Janáčka a Rudolfa
Těsnohlídka. Součásti knížky je také podrobný popis
jednotlivých okruhů, které si návštěvník může zvolit
a také informace o umístění informačních panelů a
jejich stručný obsah. Poslední část knížky tvoří
informace o zajímavostech, na které na stezce
narazíte. Ale více již neprozradíme – budete si knížku
muset sami přečíst.

V rámci aktivit projektu Naučná stezka lišky
Bystroušky byly vytvořeny také omalovánky a
pexeso, na jejíchž tvorbu byly využity obrázky dětí ze
škol mohelnického regionu. Obojí se opravdu povedlo
a věříme, že z nich budou mít radost nejen děti.

Projekt Rodinná zábava s liškou Bystrouškou –

realizovaný prostřednictvím dotace z Olomouckého
kraje, konkrétně z dotačního titulu Podpora
prorodinných aktivit, jsme využili k vytvoření
mobilní aplikace k Naučné stezce lišky
Bystroušky.

V mobilní aplikaci k Naučné stezce lišky Bystroušky
jsou připraveny dvě soutěžní úrovně – dětská (do 15
let) a dospělácká. Na každém informačním panelu
jsou připraveny zajímavé úkoly, jedná se např. o kvízy,
doplňovačky, pexesa, puzzle, některé dokonce
zahrnují prozkoumávání okolního terénu. Čekají zde
méně náročné úkoly, a naopak i ty složitější, kde
budete muset zapojit více mozkových buněk. A aby
pro vás byla mobilní aplikace ještě zajímavější,
doplnili jsme ji i o soutěž. Soutěžte tedy s liškou
Bystrouškou a vyhrajte vynikající domácí dort!
Budete-li se chtít zapojit do soutěže, nebo chcete-li si
jen tak pohrát, jsou pro vás úkoly připraveny. Pro
zapojení do soutěže, v níž budeme každý měsíc od
května do září losovat výherce dortu, musíte správně
vyluštit alespoň pět úkolů z celkových deseti
možných. Tzn. navštívit alespoň pět informačních
panelů, naskenovat si QR kód a správně splnit úkol.
Svoji cestu pak zakončíte v Kavárně Galerii U lišky
Bystroušky na náměstí v Lošticích, kde splníte
poslední, šestý úkol a budete zařazení do slosování.

V kontextu Naučné stezky lišky Bystroušky je
možné zmínit ještě několik dalších zajímavostí.
Betlém loštického řezbáře Jaroslava Beneše se před
vánoci 2018 rozrostl o postavičku další významné
moravské osobnosti. Pan Beneš vyřezal figurku
slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka,
autora opery Příhody lišky Bystroušky. Spolu se
skladatelem se v betlémě objevila také naše liška
Bystrouška. Zajímavostí je, že houslový klíč, který
figurka pana Janáčka drží v ruce, je vyřezaný ze dřeva
jabloně, která byla vysazená přímo v Hukvaldech, kde
se skladatel narodil.
Ač původní autor kreseb lišky Bystroušky Stanislav
Lolek pocházel z našeho regionu, tak celosvětový
věhlas dal Bystroušce právě Leoš Janáček. V rodných
Hukvaldech jako připomínku této slavné osobnosti
naleznete jednak bronzovou sochu lišky, ale také
třeba naučnou stezku Janáčkův chodníček. Na
sklonku loňského roku přijal pozvání na slavnostní
otevření loštického betlému starosta města Hukvaldy.
V letošním roce připravuje naopak náš mikroregion
poznávací cestu pro zástupce obcí do Hukvald a jejich
okolí.
Operu Příhody lišky Bystroušky v letošním roce uvádí
Národní divadlo v Praze a Národní divadlo v Brně.
V rámci kulturního rozhledu a v souvislosti se všemi
aktivitami kolem lišky Bystroušky připravujeme také
návštěvu tohoto představení.

Veškeré výše uvedené aktivity související
s Naučnou stezkou lišky Bystroušky a mobilní
aplikací budou zprovozněny a zpřístupněny
v dubnu/květnu roku 2019.

Kniha Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška vznikla
na základě kreseb Stanislava Lolka.

Mohelnická čtenářská výzva
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Mohelnice si pro všechny milovníky
četby připravila MAS Mohelnicko ve spolupráci
s Městskou knihovnou Mohelnice v rámci podpory
rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti dětí a žáků
„Mohelnickou čtenářskou výzvu“.

Čtenářská výzva je určena pro všechny, kteří chtějí
zábavnou formou objevit nové a zajímavé knihy a
nebojí se čelit výzvám. Podmínkou účasti je trvalý
pobyt na území Mikroregionu Mohelnicko. A jak na
to? Stačí splnit tři jednoduché kroky:





bezplatně se k výzvě zaregistrujte od ledna do
konce prosince
- osobně v Městské knihovně Mohelnice
- e-mailem na adrese: mohelnickavyzva@email.cz
přečtěte knihu (audioknihu, e-knihu), která náleží
do některého z témat uvedených v seznamu
po přečtení knihy vyplňte jednoduchý soutěžní list
a odevzdejte ho v knihovně, případně zašlete emailem na adresu: mohelnickavyzva@email.cz

Více informací jako např. seznam témat, přihlašovací
formulář, soutěžní list naleznete na stránce MAS
Mohelnicko
http://www.masmohelnicko.cz/novastranka/nova-stranka-4/ nebo na stránce Městské
knihovny
Mohelnice
http://www.knihovnamohelnice.cz/clanky/817-ctenarska-vyzva.

s Městskou knihovnou Mohelnice v rámci podpory
rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti dětí a žáků
„Mohelnickou čtenářskou výzvu“.

Motivace pro všechny čtenáře:
Bonus 1: po přečtení a zaregistrování 5, 10 nebo 15
knih vás čeká drobná odměna, připravená
k osobnímu předání v Městské knihovně Mohelnice.
Bonus 2: prvních 10 čtenářů z kategorie děti a žáci a
prvních 10 čtenářů z kategorie starších 15 let obdrží
po přečtení a zaregistrování 20 knih poukázku na
nákup knih podle vlastního výběru v knihkupectví
(poukázka ve výši 200 Kč).
Bonus 3: všichni účastníci výzvy, kteří přečtou
minimálně 20 knih, postoupí do slosování o
hodnotné ceny.

Zajímavosti z našeho Mikroregionu
Anketa Strom roku 2018

Moravičanská lípa se utkala v soutěži o nejhezčí
Strom svobody s dalšími jedenácti finalisty z celé
České republiky. Získala celkem 3417 hlasů a obsadila
tak krásné 4. místo. Tímto děkujeme všem, co ji svým
podpisem podpořili. Obec Moravičany získané
finanční prostředky použije na péči o místní zeleň.

vznikla druhá série, která čítala šest dílů. Seriál
pokračoval v roce 1995 třetí řadou o osmi dílech a
posledních 5 dílů bylo přidáno v roce 1997. Celkem
tedy bylo natočeno 26 epizod, které trvají zhruba 8
minut. Zajímavostí je, že hlasy hlavních hrdinů
postupně namluvili tři lidé – František Filipovský, Petr
Haničinec a Václav Postránecký. Děj pojednává o
dobrodružství dvou kluků - Jáji a Páji, kteří spolu se
svým dědou Lebedou překonávají strasti, jež jim
připravuje jejich lakomý soused Krkovička.
Nakonec ale všechno dobře
dopadne
a
na
zlomyslného Krkovičku pokaždé nějak vyzrají.
Pan Havelka se zabýval také řadou dalších aktivit.
Kromě Jáji a Páji se podílel také na večerníčcích O
zvířátkách pana Krbce a Strašidla na Kulíkově. Pečlivě
se staral o kroniku Doubravice. Pod pseudonymem
Stanislav Hojka napsal několik knih pro děti a vytvořil
celkem 117 příběhů do časopisu Čtyřlístek.
Na počest Stanislava Havelky a jeho večerníčku Jája a
Pája připravil Ing. Jaromír Martinec projekt na
rekonstrukci staré doubravické pumpy. Studna se tak
oblékla do pohádkového kabátu a v roce 2016 byla
představena veřejnosti. Slavnostního aktu se zúčastnil
i pan Havelka osobně. Tato památka se velmi podobá
studně, z níž Jája a Pája hned v prvním dílu brali vodu
na zabijačku. Je vykládaná kamenem a má hloubku
6,7 metru.

Inženýr Stanislav Havelka, rodák z Doubravice
Dne 21. 9. 2018 zemřel v Praze pan inženýr Stanislav
Havelka ve věku 81 let. Jednalo se o významnou
osobnost našeho mikroregionu – tento doubravický
rodák se podílel na vzniku známého českého
večerníčku Jája a Pája.

Psal se rok 1986 a v Praze na břehu Vltavy vytvářeli
Stanislav Havelka, Petr Chvojka a Lubomír Beneš nad
sklenkou bílého vína scénář k animovanému
televiznímu seriálu Jája a Pája. Autoři čerpali
především z vlastních zážitků z dětství. Prvních sedm
dílů bylo odvysíláno v únoru 1987. Ještě téhož roku
vzniklad

Až jednou budete mít cestu kolem, nezapomeňte toto
kouzelné místo navštívit.

Zajímavosti z našeho Mikroregionu
333 let od upálení děkana Lautnera
V úterý dne 18. září 2018 uběhlo 333 let od upálení
kněze a děkana Kryštofa Aloise Lautnera. K této
události, jež nepochybně patří k temným stránkám
naší historie došlo v Mohelnici. Uctění památky
tohoto významného člověka, jehož víra a morální
kodex odolávaly krutým výslechům po mnoho let, se
ujali členové Spolku přátel historie Mohelnicka. Uctili
jej vzpomínkou, připomínkou života, čtením z
výslechů na Mírově a barokní hudbou. Akce se konala
jednak u památníků děkana Lautnera v mohelnickém
parku a poté v Galerii Lautner.

Projekt Obce mohelnického regionu má za cíl
zejména nalákat do galerie návštěvníky z okolí
Mohelnice, připomenou rodákům, jak je důležité
myslet na své kořeny a cizím návštěvníkům ukázat
kouty naší vlasti, které by třeba omylem mohli
minout.
Kniha Pochody hladu a smrti 1944-1945
V souvislosti s uvedenou výstavou pak dne
28. listopadu 2018 proběhla místopisná přednáška s
názvem Historie obce Třeština a Pochody smrti přes
Třeštinu. Přednášel pan Jiří Nesét, kronikář Třeštiny a
paní Milena Městecká, historička a organizátorka
pietních „Pochodů smrti" u nás i v Evropě. Oba
přednášející účastníkům připomněli hrdinské činy
třeštinských i jiných spoluobčanů za II. světové války,
osudy zajatců a vězňů z řad všech národností.

Třeština – výstava o obci
V rámci projektu Obce mohelnického regionu
proběhla 8. listopadu 2018 v Galerii Lautner již druhá
vernisáž a výstava zaměřena na jednu z našich obcí.
Letošní výstava s názvem „Historie a současnost obce
Třeština“ byla jasným příkladem toho, že je možné
malou obec vyzdvihnout v mnoha věcech. Na výstavě
bylo k vidění velké množství fotografií z historie a
současnosti obce, architektonické skvosty či ukázky
prací třeštinských obyvatel – uměleckého kováře
Spalka Loránta a kuriózní díla regionální výtvarnice
paní Miloslavy Vašíčkové, která je zapsána i v knize
rekordů.
Pan Nesét k uvedenému tématu zpracoval a
v loňském roce vydal knihu, která je ojedinělým a
velmi detailním zpracováním svědectví o pochodech
smrti válečných zajatců, především přes oblast
Moravy a Slezska. V knize jsou shromážděna obsáhlá
svědectví od téměř 200 očitých svědků událostí. Také
unikátní fotografie, kteří mnozí měli po léta doma bez
předchozího zveřejnění. Kniha vám nabídne mnoho
témat k zamyšlení.

Zajímavosti z našeho Mikroregionu
Muzeum gramofonů v Lošticích

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

V tradičním dotačním titulu Program obnovy
venkova Olomouckého kraje žádaly v roce 2018
úspěšně čtyři naše obce. Celkově obce získali finanční
podporu v částce 1 220 000 Kč.

Všem příznivcům audio-vizuální techniky s radostí
sdělujeme, že u příležitosti 70. výročí hromadné
výroby gramofonů společnosti Tesla Litovel došlo k
vytvoření unikátní muzejní sbírky techniky značky
Tesla Litovel a Meopta Přerov. Tato výjimečná
expozice sídlí na adrese Olomoucká 159 v Lošticích v
nově vzniklém Muzeu gramofonů, které bylo
slavnostně otevřeno 17. ledna 2019.
Majitelem více než 300 kusů gramofonů a ostatní
techniky je dlouhodobý sběratel, odborník a fanoušek
všeho technického, pan Vojtěch Vyroubal.
Velká většina nákladů spojená s vytvořením zázemí
muzea byla zafinancována samotným panem
Vyroubalem z vlastních zdrojů. Ve spolupráci s MAS
Mohelnicko bylo z prostředků Programu na podporu
kultury Olomouckého kraje požádáno o dotaci ve výši
80.000 Kč, které bylo vyhověno, a byla z ní pořízena
část stolů a vitrín na exponáty.

Obec Pavlov
Realizace I. etapy projektu s názvem „Oprava
místních komunikací Pavlov, Lechovice“ byla
podpořena finanční spoluúčastí Olomouckého kraje
prostřednictvím dotačního titulu č. 1 Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce. Dotace byla
použita na částečnou úhradu výdajů na opravu
místních komunikací v obci Pavlov a v místní části
obce Lechovice. Dotace byla použita na úhradu
nákladů na pořízení materiálu a na náklady spojené s
pracemi na opravě skladby tělesa vozovky a nového
finálního povrchu místních komunikací.
Město Úsov
Chodníky a VO Úsov Třebovská a Mohelnická –
500 000 Kč z dotačního titulu č. 1 Podpora budování
a obnovy infrastruktury obce.
Obec Líšnice
Změna č. 1 územního plánu Líšnice – 70 000 Kč
z dotačního titulu č. 2 Podpora zpracování územně
plánovací dokumentace.
Obec Krchleby
Zpracování projektové dokumentace na sportovní
hřiště Krchleby – 150 000 Kč z dotačního titulu č. 3
Podpora přípravy projektové dokumentace.

Zajímavosti z našeho Mikroregionu
Názvy a pečetě obcí
V předchozím vydání informačního zpravodaje jsme
vám představili symboly a znaky jednotlivých obcí
mikroregionu z nově připravovaného letáčku. Nyní
budeme pokračovat a představíme získané údaje o
původu názvů obcí a také o obecních pečetích.
Klopina
Původ názvu obce: Výklad názvu obce Klopina je
různý a jeho původ velmi nejasný. Od domněnek, že
jde o odvozeninu z německého slova klopfe - kutání
rudy v blízkém okolí, přes názor, že jde o místo ze
všech stran obklopené lesy, nebo místo ukládání pastí
- vše historicky nedoloženo.
Pečeť: Starší obecní pečeť má v pečetním poli vedle
sebe postavený snop s radlicí a nad nimi položené
krojidlo. Nový typář pochází z roku 1782. Pečetním
symbolem je kartuše s kolmo postaveným krojidlem a
radlicí.

Krchleby
Původ názvu obce: Odborníci se přiklánějí k tomu,
že název obce Krchleby vychází ze složení slov „Skrb“
ve smyslu žal, soužení či nedostatek a podstatného
jména „chleby“. Tedy obec, kde bylo nutné šetřit
chlebem, protože ho nebylo dost. Kdo zná zdejší
kamenitá pole, ví o čem je řeč, a určitě dá tomuto
vysvětlení za pravdu. I tak je to však stále jen
hypotéza, která se nedá potvrdit.
Pečeť: V pečetním poli radlice uprostřed překrytá
růží, po stranách dvě lilie provázené dvěma růžemi.
Nad radlicí je letopočet 1650.
Opis pečeti: * DORF : KIRLES

Opis pečeti: * S • D • GEMEIN • KLOPE : * : * * • 1782 :

Líšnice
Původ názvu obce: Vývoj názvu obce i potoka
Líšničky se nejspíše odvozuje od staročeského
pojmenování lískového keře a může být považován za
důkaz toho, že osídlení zde bylo od nepaměti české.
Pečeť: Obecní typář z roku 1785 má v pečetním poli v
kartuši
jednoocasého
doprava
směřujícího
vzpřímeného lva bez korunky, držícího v předních
nohách hvězdu.
Opis pečeti: * SIGIL • DER • GEMEIN • MARCK •
LECHSEN • 1785 :

Stavenice
Původ názvu obce: Na první pohled se zdá, že místní
jméno Stavenice (jednotné číslo) je jednoznačně
odvozeno od stavení či stavění, ale ve skutečnosti se
názory odborníků na původ tohoto názvu značně liší;
někteří jej spojují s adjektivem jistebná, tj. řeka
tekoucí mezi či pod mostními oblouky a pilíři
(jistbami), jiní s osobním jménem Staven či Steven,
zatímco německý název Steinmetz připomíná spíše
kámen nebo kameníka.
Pečeť: Obecní pečeť nese letopočet 1758, ve znaku
kolmo postavené krojidlo a radlice.
Opis pečeti: * PECZET • OBECNI • DEDINI •
STAWENITZ

Palonín
Původ názvu obce: Název pochází nejspíše od
osobního jména Polaňa nebo je odvozen podle polohy
obce po lánech, tedy Polanín - v každém případě je
jeho slovanský původ nezpochybnitelný.

Úsov
Původ názvu obce: Je pravděpodobné, že název obce
Úsov vznikl z osobního jména Ús, a to zase od vousů
(vús), ne tedy od ptáků – sov (u sov), jak se dříve
tradovalo.

Pečeť: Pečetním symbolem kartuše s doprava
kráčejícím pávem.

Pečeť: Typář pečeti vyryt snad na přelomu 15. a 16.
století. Pečetní obraz tvoří oboustranně vykrojený štít
s výrazným ozdobným hrotem na jeho horním okraji,
ve štítě doleva vykračuje lev s otevřenou tlamou a
dlouhým jazykem.

Opis pečeti: * : 1790 * P • P • VBCE • PAWLOWA • * •

Opis pečeti: * SIGILLVM : OPIDI : DE : VSOW

Maletín
Původ názvu obce: První zmínka o obci pochází z
roku 1317. Zřejmě český název pochází patrně od
staroslovanského vlastního jména Maleta.
Pečeť: V pečetním poli ve štítu dva zkřížené kopáče
přeložené hornickým kladivem.
Opis pečeti: • IN • SIGEL • DER • MALETEIN_ER •

Třeština
Původ názvu obce: K názvu obce se bohužel
nezachovala žádná pověst, proto je název obce
vyvozen od osady, která dříve byla na místě dnešní
obce. Osada se jmenovala “Trziesczina” “Trzesstin”
nebo “Třeštín” později Třeština. Byla původně
v bažinách a mokřadech - základem tohoto slova je
třešť, neboli rákos. To znamená, že místa byla
původně zarostlá rákosím.
Pečeť: V obecní pečeti zobrazena v kartuši položená
radlice a nad ní tři hvězdy vedle sebe.
Opis pečeti: * DIEDINA * TRZESSTINA

Loštice
Původ názvu obce: U původu názvu Loštic existující
dvě verze, druhá verze je spíše spekulativní. První,
více pravděpodobná verze spojuje Loštice se slovem
loch (lochna) neboli díra, důl a vztahuje se k hojnému
výskytu keramických hlín, které se v Lošticích a okolí
těžily již od pravěku. Po rozsáhlé těžbě se kolem
Loštic ještě donedávna vyskytovaly četné a někdy i
dost hluboké jámy. Německy - Das Loch = díra, otvor.
Druhá verze spekuluje o tom, že někdy v dávných
dobách mohla osadu vlastnit osoba se jménem Lošek.
V historických pramenech však toto jméno v
souvislosti s Lošticemi není nikterak doloženo, a
proto je reálnější verze první.
Pečeť: Do znaku městečka, jak dokazují pečetě již v
16. století, byl převzat erb tehdejší vrchnosti, pánů z
Kunštátu, tj. štít se třemi černými břevny. Podle
heraldických pravidel je v pečetním poli umístěn
pětkrát dělený štít.
Opis pečeti: * sigillum * civitatis * lossczicz

Pavlov
Původ názvu obce: Název je zjevně odvozen od
osobního jména Pavel, i když na pečeti z roku 1790 má
obec vyobrazeného páva, což je odvození zřejmě
pouze zvukomalebné.
Pečeť: Pečetním symbolem kartuše s doprava
kráčejícím pávem.
Opis pečeti: * : 1790 * P • P • VBCE • PAWLOWA • * •

Moravičany
Původ názvu obce: Území se tedy jistojistě jmenuje
podle řeky Moravy. Moravany byli z počátku nazýváni
jen lidé sídlící na březích Moravy, později se tento
název rozšířil. V bulharštině slovo Morava znamená
louku, v ruštině drn. To říká, že řeka Morava snad
pramení v oblasti lučinaté či drnovité. Tím také
vysvětlujeme význam místních jmen jako Moravany či
Moravičany.
Pečeť: Pečeť obce má v pečetním poli štít s doprava
kráčejícím kohoutem, nad nímž je letopočet 1646.
Opis pečeti: * PECZET • DEDINY • MORAWICZ •

Police
Původ názvu obce: Obcí s názvem Police je na
Moravě více, ale výklad tohoto místního jména není
jednoznačný, nejčastěji je odvozováno od pole a od
rovinatého a otevřeného, výše položeného terénu.
Původ jména obce je ale s největší pravděpodobností
slovanský.
Pečeť: V pečetním poli kolmo postavené krojidlo a
radlice zespoda ovinuté dvěma snítkami lnu.
Opis pečeti: * SIGIL : DER • GEMEIN • POLETZ

Mohelnice
Původ názvu obce: Název města „mogyla“ (mohyla)
dokládá, že původní osada byla založena v blízkosti
pohřebiště s mohylami. Tento výklad potvrzují
archeologické nálezy nejstarší osady v údolí potoka
Újezdky, nebo v její blízkosti existovalo pohřebiště z
doby bronzové a v době slovanské zde ještě mohly být
dochovány mohyly.
Pečeť: Pečetním symbolem města Mohelnice byl štít
se šesti (4, 2) kužely. Znak byl podobně jako u
některých jiných měst převzat od olomouckého
biskupství.

Mírov
Původ názvu obce: Název obce Mírov, německy
Mürau, sice připomíná slovo mír, ale jen nepřímo,
vznikl
totiž
zkrácením
osobního
jména
s komponentem Mir-, např. Miroslav nebo Jaromír.
Pečeť: V pečetním poli kartuše se stromem
vyrůstajícím z trávníku, po stranách letopočet 1775.
Opis pečeti: • SIGILIN • GRYND • MIRAV •

Opis
pečeti:
MIGLITCZCENSIS

*

SIGILLUM

CIVITATIS

Centrum společných služeb
Mikroregionu Mohelnicko
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