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REGION HANÁ

Konec roku je v kanceláři Regionu HANÁ vždy rušným obdobím, kdy je potřeba u většiny projektů a realizovat poslední roční aktivity, 
připravit nejrůznější zprávy, vyúčtování apod. Zároveň je však obdobím, kdy se připravují plány na následující rok. Přinášíme Vám proto 
informace alespoň o některých z nejvýznamnějších novinek, které nás čekají v následujícím roce.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020

PŘÍPRAVA NOVÉ STRATEGIE REGIONU HANÁ 2021 – 2027

Snad nejdůležitějším úkolem roku 2020 
je intenzivní příprava na nové plánovací 
období EU. To stávající končí k 31.12.2020  
a nové začíná od ledna 2021. Potrvá opět  
7 let, do konce roku 2027. Od začátku roku 
2021 bychom tedy jak na RH, tak  v rámci 
projektů obcí i jiných žadatelů, měli čerpat 
prostředky již z nového rozpočtu – nového 
plánovacího období. A to na základě no-
vých strategií, kterým se pracovně říká 
„Strategie MAS 2021+“
Je třeba však počítat, tak jako již je  
u nás obvyklé, se zpožděním přípravy pro-

gramových dokumentů, první výzvy tedy 
budou mít dle mého odhadu zcela jistě 
zpoždění, otázkou je jak dlouhé. Rok před 
spuštěním je stav přípravy programových 
dokumentů takový, že lze očekávat u vět-
šiny resortů zpoždění. Je to však odhad, 
urychlení příprav ze strany ministerstev 
(oproti zoufale dlouhému zpoždění minule 
- před 7 lety) by bylo příjemným překva-
pením. Proto my jako potenciální žadatelé 
neotálejme také s přípravou svých projek-
tových záměrů a dokumentací – vždy se 
osvědčilo být ve výzvách mezi prvními, kdy 

je úspěšnost maximální.
Řada projektů podpořených ze stávajícího 
plánovacího období však bude pokračovat 
i po roce 2020, neboť podpora z EU může 
být čerpána ještě nejméně 2 roky po jejím 
alokování. I na naší MAS počítáme v roce 
2020 ještě s vyhlášením posledních výzev 
a s alokováním financí, které se budou re-
alizovat a proplácet až někdy do roku 2022 
(výjimečně 2023). Obě období se tedy bu-
dou do značné míry překrývat.

JAKÉ OBLASTI PODPORY Z DOTACÍ EU BUDOU V NOVÉM OBDOBÍ

Realizaci strategií MAS 2021+ bude opět 
podpořena ze zdrojů několika operačních 
programů. Některé jsou již jisté, u jiných 
se podpora teprve vyjednává. Které pro-
gramy a v  jakých oblastech by měly být 
dostupné prostřednictvím projektů MAS?

1) IROP - Integrovaný regionální 
     operační program 2021 -2027
Na realizaci projektů prostřednictvím 
MAS by mělo být použito celkem 8% alo-
kace IROP, a to v následujících oblastech:
• Bezpečnost v  dopravě (nově i rekon-
strukce místních komunikací)
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství a bu-
dování zelené infrastruktury měst a obcí
• Podpora jednotek sboru dobrovolných 
hasičů kategorie II a III - zbrojnice, požár-
ní technika, zdroje požární vody
• Rekonstrukce infrastruktury mateř-
ských škol
• Infrastruktura základních škol ve vazbě 
na klíčové kompetence a rekonstrukce 
učeben neúplných škol (malotřídky)
• Infrastruktura pro sociální služby
• Revitalizace kulturních památek
• Městská a obecní muzea a knihovny
• Veřejná infrastruktura udržitelného 
   cestovního ruchu
2) Ministerstvo zemědělství – Společná 
     zemědělská politika 2021-2027
Předpoklad obdobného zapojení do pro-
gramu PRV.  Podpory by měly opět smě-
řovat do oblasti: 
• zemědělství, zemědělská produkce
   a zpracování

• podpora drobného nezemědělského
   podnikání na venkově
• podpora rozvoje venkovských oblastí
   (obce, případně spolky)
Rozsah podpory a konkrétní oblasti pod-
pory nejsou doposud známy, vyjednávají 
se na úrovni mezi ministerstvy.
Jisté by mělo být, že MAS dostanou pro 
program LEADER min. 5 % z EZFRV (cca 
2,5 mld. Kč na období 2022-2025)
3) MPO  - Ministerstvo průmyslu 
     a obchodu 
Tento program bude pro MAS nový, do-
posud jsme neměli možnost z něj čerpat. 
Zapojení realizace projektů MAS v pod-
mínkách operačního programu MPO se 
zatím stále zvažuje. Zvažuje se možnost 
podpory menších projektů venkovských 
malých a středních podniků (MSP) (v re-
žimu De minimis, výše investice v rozmezí 
od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč)
Zvažovaná investiční témata:
• Technologie MSP v nižším stupni 
   inovace 
• Digitalizace MSP (ne kancelářské 
    vybavení)
• Energetické úspory MSP 
   (infrastrukturní opatření)
• Vozidla na alternativní pohon (účelová)
4) Ministerstvo práce a sociálních věcí – 
program OPZ+
V  současném období prostřednictvím 
tohoto programu podporujeme aktivity  
a rozjezd venkovských komunitních center 
a od příštího roku konání příměstských 
táborů. Ministerstvo i v příštím období po-
čítá s podporou MAS, opět však pouze do 

vybraných MAS. Předpokládáme, že Regi-
on HANÁ bude jednou z nich, o podporu se 
rozhodně budeme ucházet. 
Zásadní podmínkou zapojení bude proká-
zaná potřeba a užitečnost lokálně zamě-
řených projektů
Další, pro ministerstvo důležité aspekty, 
budou návaznost na získané know-how 
MAS a důraz na aktivity s komunitním roz-
měrem, podpora místních zdrojů, síťování 
a propojování aktérů. Zde vidíme dobrou 
možnost pro naše území např. u pokra-
čování projektů venkovských komunitních 
center.
5) Ministerstvo životního prostředí 
     - OPŽP 2021 –2027
Podpora pro tuto oblast prostřednictvím 
MAS se teprve vyjednává, více informací 
by mělo být známo v lednu 2020. Budeme 
se opět ucházet například o podporu pro-
jektů realizace zeleně v obcích i krajině. 
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Pokud jde o aktuální možnosti dotací pro-
střednictvím MAS v následujícím roce, 
budou zde v některých oblastech ještě po-
slední možnosti:

IROP 
Zde máme ještě k dispozici cca 9,44 mil. 
Kč. Budeme tedy vyhlašovat výzvy, zřejmě 
ve všech již dříve vyhlášených oblastech. 
Alokace zbývající pro 2020 jsou v součas-
né době následující:
• Infrastruktura základních škol
   1,36 mil Kč 
• Infrastruktura pro zájmové 
   a neformální vzdělávání 2,53 mil Kč
• Bezpečnost dopravy (zejm. chodníky) 
   3,65 mil. Kč
• Rozvoj komunitních center  
   1,06 mil Kč

• Rozvoj sociálních služeb   
   0,81 mil. Kč
Na přelomu roku provedeme mezi našimi 
obcemi (potenciálními žadateli) podrob-
ný průzkum přípravy projektů do IROP,  
a podle výsledků možná Rada MAS navrh-
ne drobné přesuny mezi opatřeními. 
PRV
V  oblasti podpory prostřednictvím mi-
nisterstva zemědělství nás v  roce 2020 
zřejmě ještě čekají významnější možnosti 
podpory:
1) Článek 20 - Kulturní a spolková 
     zařízení včetně knihoven
Na tuto připravovanou podporu jsme již 
čtenáře upozorňovali, bude možné pod-
pořit drobnější projekty zejména našich 
venkovských spolků (investiční – stavební 
úpravy nebo vybavení). Předpokládáme 

vyhlášení výzvy v prvním čtvrtletí 2020.
2) Bonusová alokace
Jde o novou informaci z poslední doby, kdy 
ministerstvo zemědělství deklarovalo, že 
úspěšně čerpající MAS zřejmě dostanou 
další neplánovanou bonusovou alokaci, 
která by mohla činit až cca 10 mil. Kč. 
Předběžně byla na Radě MAS diskutována 
možnost opětovného vyhlášení výzev na 
podporu malých a středních nezeměděl-
ských podniků a podpora zemědělských 
podniků (strojní a technologické vybavení, 
stavby). 
OPZ a OPŽP
V sektoru operačního programu zaměst-
nanost a v  životním prostředí, vzhledem 
k vyčerpání alokace, již neplánujeme nové 
výzvy.

JAKÉ VÝZVY JEŠTĚ BUDEME VYHLAŠOVAT V ROCE 2020

JAKÉ JINÉ AKTIVITY NÁS V ROCE 2020 ČEKAJÍ

Úkolů pro MAS v roce 2020 bude celá řada, 
čeká nás v  souvislosti s  přechodem na 
nové plánovací období EU spousta práce. 
Mezi zásadnější aktivity Regionu HANÁ 
(podrobnosti budou v samostatných člán-
cích v našem zpravodaji) patří zejména:
• MAP – Místní akční plány rozvoje 
   školství (realizace stávajících příprava     
   navazujících MAP pro přechodné období 
   - srpen/září 2020)
• Šablony III – tradiční „měkké“ projekty 
   na podporu základních škol
• Šablony pro neziskové organizace 

   – měkké projekty pro spolky (žádost 
   podána, čekáme na vyhodnocení)

Tolik tedy v kostce jen opravdu to nejzá-
sadnější, co MAS Region HANÁ v  roce 
2020 čeká. Budeme se samozřejmě věno-
vat celé řadě dalších tradičních i mimo-
řádných aktivit, jako např. pomoc obcím 
při přípravě drobných individuálních pro-
jektů, informační aktivity MAS, příprava 
projektu mezinárodní spolupráce a dal-
ší. O všem budeme informovat zejména 
prostřednictvím dalších čísel zpravodaje, 

webových stránek, e-mailové rozesílky 
apod. Nejúčinnější je však osobní komu-
nikace, proto pokud máte nějaké záměry, 
dotazy na možnosti či pokud jen chcete 
získat nejnovější informace o připra-
vovaných aktivitách, neváhejte kdykoliv 
kontaktovat tým pracovníků MAS, ať už 
telefonicky či e-mailem, rádi vás ale také 
uvítáme při osobní návštěvě u nás v kan-
celáři MAS v Náměšti na Hané. 

Jaroslav Brzák
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O ČLENSKÝCH OBCÍCH REGIONU HANÁ

Obec Lipová se nachází v okrese Prostějov 
v Olomouckém kraji 23 km severozápadně 
od Prostějova, asi 10 km jižně od Konice. 
Součástí obce jsou tři místní části: Lipová, 
Hrochov a Seč. Až do roku 1960, kdy došlo 
ke schválení  zákona o územním členě-
ní státu, fungovaly místní části nezávisle  
na sobě. Obec Seč patřila již tehdy pod 
okres Prostějov, obec Hrochov k okresu 
litovelskému a obec Lipová pod okres Bo-
skovice.
Obec své jméno dostala podle lipových 
stromů, které se v obci jak v minulosti, tak 
v současnosti, v hojné míře vyskytují. Prv-
ní písemná zmínka o obci Lipová pochází 
z roku 1379. Během třicetileté války byla 
téměř celá tehdejší vesnice až na osm 
hospodářství srovnána se zemí a musela 
být znovu vystavěna. Obec Hrochov byla 
založena mezi léty  1660 až 1680 Jakubem 
Hrochem Jalůvkou z Melovic, po něm byla 
obec také pojmenována. Přesné stáří obce 
Seč není známo, první záznam se objevuje 
až v roce 1710. 

Obec Lipová leží v  nadmořské výšce  
570 m n. m. Zahrnuje tři katastrální území 
o celkové rozloze 1 218 ha. Počet obyvatel 
permanentně klesá a dnes zde žije 710 
obyvatel. Z  toho v  Lipové 435, Hrochově 
183 a v  Seči 92 obyvatel. V  katastrálním 
území Seče se nachází rozsáhlá rekreační 
oblast s  280 chatami.
Základní školu v obci Lipová, školu rodin-
ného typu, moderně vybavenou, s kvalit-
ní výukou a personálem (1. - 5. ročník), 
navštěvuje 29 dětí a mateřskou školu 22 
dětí. Kuchyně MŠ připravuje obědy nejen 
pro děti obou škol, ale volnou kapacitou 
i pro starší občany obce. Ve všech třech 
místních částech obce jsou velmi aktivní 
sbory dobrovolných hasičů se zásahovými 
jednotkami, které byly vloni vybaveny no-

vými dopravními automobily. SDH, každé 
s  více než 100 letou tradicí, se systema-
ticky starají o žákovská resp. mládežnic-
ká družstva. Nejstarší SDH Hrochov byl 
založen r. 1896, SDH Lipová 1894, SDH 
Seč 1905. Sbory se zásadní měrou podílí 
na celoročním společenském a kulturním 
životě ve svých vesnicích. Velmi aktiv-
ní je i Sportovní klub Lipová, založený ve  
20. letech minulého století a hrající v sou-
časnosti krajský fotbalový přebor. Mlá-
dežnické družstvo kopané provozují spo-
lečně se sousedním fotbalovým oddílem 
v Brodku u Konice. Součástí SK Lipová je 
střelecký oddíl, pořádající mj. Mistroství 
republiky v  soutěži HFT a další sportov-
ní činnost (soutěže RC modelů apod.). 
Dalším spolkem je Spolek pro rozhlednu  
a Myslivecké sdružení Lipová-Hrochov.
Všechny spolky velmi dobře spolupracují 
s obcí a podílí se i na akcích obce. Obec 
Lipová podporuje materiálně i finančně 
převážnou část výše uvedených spolků, 
zejména při pořádání jejich kulturních  
a společenských akcí. 
Pokud jde o technickou vybavenost a 
služby, v obci je zaveden plynovod a veřej-
ný vodovod, které byly do obce postupně 
zaváděny v 90. letech 20. stol. Je zřízena 
dešťová kanalizace, budovaná na počátku 
80. let 20. stol. Obec má vybudovaný vel-
ký sportovní areál se dvěma fotbalovými 
hřišti a tribunou, dále hřiště s  umělým 
povrchem pro míčové hry a tělocvičnu.  
Ve všech místních částech obce jsou vy-
budovaná dětská hřiště, další dětské hři-
ště je součástí MŠ. Kulturní dům  pro 300 
osob byl vystavěný roku 1965. Dobře na-
vštěvovaná místní veřejná knihovna byla 
modernizovaná v roce 2018. V obci ordinu-
je 2 x týdně praktický lékař. Obec zajišťuje 
z jednotlivých místních částí dopravu dětí 
do školy a rozvozy obědů seniorům.
Z  přírodních zajímavostí jsou v západ-
ní části katastru obce Lipová směrem 
k  Hornímu Štěpánovu Lipovské upo-

línové louky, přírodní rezervace chrá-
něná díky výskytu  upolínu nejvyššího.  
V blízkosti Lipovského mlýna se v lesním 
porostu tyčí skupina památných stromů 
Lipovské buky. Západně za obcí se též 
nachází zmenšenina středověkého hradu 
vybudovaná bez použití malty lipovským 
občanem,  jenž se podle přezdívky své-
ho stavitele nazývá Špacírštajn.  Materiál  
na jeho vybudování byl brán z tzv. skalek, 
což jsou hromady kamení vzniklé v minu-
losti při přeměně travnatých ploch na pole 
místními bezzemky. Z dob okupace za  
2. světové války  se zachoval bunkr party-
zánské skupiny Jermak, který se nachází 
mezi Lipovským mlýnem a obcí Malé Hra-
disko na úpatí stráně zvedající se z údolí 

LIPOVÁ JE DOBRÝM MÍSTEM K ŽIVOTU
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říčky Okluky, blízko něhož byla zbudová-
na pamětní deska. V  Lipové na návsi byl  
v  r. 1974 vystavěn pomník obětem obou 
válek s nově upraveným okolím v r. 2016. 
Ze sakrálních památek se v každé obci 
nachází kaplička. V Lipové jde o kapli za-
svěcenou Panně Marii Bolestné z roku 
1852, na Hrochově se nachází památkově 
chráněná kaple svatého Vavřince vysta-
věná přibližně kolem roku 1843  a v Seči 
kaple svatého Martina z roku 1887. Všech-
ny tři obce spadají pod římskokatolickou 
farnost Suchdol-Jednov. Z obcí Hrochov  
a Seč vedou tzv. kostelní cesty, tj. hrochov-
ská kostelní cesta a sečská kostelní ces-
ta, k poutnímu kostelu Navštívení Panny  
Marie v Jednově. Obě tyto cesty jsou le-
movány obrazy svatých. V obcích se podél 
cest nachází také několik krucifixů. V obci 
Lipová se nachází evangelická modliteb-
na. Historie evangelického sboru v obci 
Lipová se datuje do doby před rokem 
1909, roku 1922 se začalo stavbou modli-
tebny, která slouží sboru bez větších změn 
dodnes.
Všemi třemi obcemi prochází cyklotra-
sa 5039, vedoucí po trase Čelechovic  
na Hané –  Kostelec na Hané  –  Bílovi-
ce-Lutotín  –  Lešany  –  Ptení  –  Holubi-
ce – Pohodlí. Turistické trasy procházející 
obcí: žlutě značená trasa od obce Buková, 
zelená trasa  od  směru Pohora  –  Horní 
Štěpánov – Buková – Malé Hradisko – Re-
pechy a červená turistická trasa ze smě-
ru Prostějov – Plumlov.
Realizované a rozpracované dotační 
záměry od r. 2019
MŠ Lipová: kompletní rekonstrukce soci-
álního zařízení, náklady 1,2 mil Kč, reali-
zováno.
Obecní klub Lipová, Hrochov: Náklady  
akce 2 980 tis Kč.  realizováno.
Modernizace ZŠ Lipová: Rozpočet akce 
11,5 mil Kč. Dotace obdržena 11/2019. 
Nejdůležitější akce pro obec v r. 2020-21.
Splašková kanalizace Lipová, Hrochov:  
zpracována studie s kalkulací nákladů- 45 
mil Kč. Zpracování dokumentace- zahájí 
se 2020. 
Chodník Hrochov I. etapa: Obdržena do-
tace 600 tis Kč. Rozpočet I. etapy: 1,2 mil 
Kč
Vodní nádrž Hrochov: dotace obdržena 
11/2019. Rozpočet 5 100 tis Kč. 
Stavební parcely 2RD: Realizace inženýr-
ských sítí: rok 2019-2020, rozpočet 800 
tis. Kč.
Výkup pozemků pro 5 stavebních parcel: 
rok 2021. 
Chodník Lipová-Hrochov: PD hotova,  
stavební povolení vydáno včetně osvětle-
ní trasy nového chodníku. Rozpočet akce 
1 999 tis. Kč. 

František Šustr, starosta obce
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Kostelec na Hané se rozprostírá na bře-
zích říčky Romže, pět kilometrů severo-
západně od Prostějova, v  nadmořské 
výšce 246 m. Obecní katastr o  rozloze  
1 388 ha je protáhlý k severozápadu, vy-
hýbá se lesům a leží povětšině na úrodné 
půdě výhodné pro  efektivní zemědělství. 
Na území žije cca 2 900 obyvatel. Ve star-
ších dobách se  obec jmenovala Kostelec 
nad říčkou Romží blíže Prostějova, potom 
Kostelec u Prostějova a od roku 1912 Kos-
telec na  Hané. První písemná zpráva  
o Kostelci pochází z roku 1347. V 16. stole-
tí byl vyhlášen za městečko a od 1. 7. 1990 
za město. Název je odvozen od latinského 
slova castellum, což znamená zděný nebo 
dřevěný opevněný kostelík. 
Památkově chráněný kostel sv. Jaku-
ba Staršího, jehož základy byly položeny 
v roce 1740, byl v Kostelci postaven podle 
plánů knížecího lichtenštejnského stavi-
tele Antonína Martinelliho z  Lucy. Kova-
ná brána u kostela pochází z  roku 1747, 
zhotovil ji kostelecký kovář Pospíšil. Před 
několika lety byla brána zrestaurována 
místními kováři Stawaritschovými. His-
torickou budovou je i radnice, jejíž nej-
starší část – věž – pochází z  roku 1771. 
Samotná radnice se začala stavět v  roce 
1895. Ve městě se nachází i hřbitov, který 
byl založen v roce 1912 a stojí zde i kaple  
sv. Františka z  Assisi. V  parku Petra  
Bezruče je umístěn pomník Petra Be-
zruče od zdejšího rodáka, sochaře Karla  
Otáhala.
Kulturní oddělení pořádá, pro děti z ma-
teřské a základní školy i širokou veřej-
nost, divadelní a filmová představení 

v  místní opravené sokolovně, zájezdy do 
divadel v Brně a Praze, výstavy s různou 
tématikou a pravidelně vydává čtvrtletník 
Kostelecké novinky. V  místním domově  
pro seniory se pravidelně schází také  
Klub důchodců. Fungují zde folklórní kro-
jované soubory Kosíř a Malý Kosíř, které 
prezentují hanácký folklór a tradice u nás 
i v zahraničí. 
Obyvatelé města mají k dispozici zdravot-
ní středisko pro děti i pro dospělé, zubní 
lékaře, lékárnu, mateřskou a základní 
školu, knihovnu, městskou policii, několik 

prodejen s potravinami, smíšeným a spo-
třebním zbožím, sportovní halu s venkov-
ním sportovním areálem, fotbalové hřiště, 
domov pro seniory i poštu. Důležité jsou 
pro občany také časté vlakové a autobuso-
vé spoje do okolních měst a obcí.
Od minulého roku je pro kostelecké  
občany k dispozici sběrný dvůr a nově byl 
zaveden i systém adresného třídění odpa-
du v  domácnostech. V  posledních letech 

také město pravidelně investuje nemalé 
finanční prostředky do svého rozvoje, byla 
vybudována nová kanalizace s vodovodem, 
revitalizují se veřejná prostranství, každý 
rok dochází k opravám místních komuni-
kací a v příštím roce zde bude vybudována 
nová hasičská zbrojnice. 

František Horák, starosta obce

KOSTELEC NA HANÉ 
- MĚSTO, KDE HANÁCKÝ FOLKLÓR STÁLE ŽIJE
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Obec Laškov se nachází v  okrese Pros-
tějov v  Olomouckém kraji. Od okresní-
ho města Prostějov je obec vzdálena asi  
17,5 km severně a od krajského města 
Olomouc asi 21 km západně. První pí-
semná zmínka o obci pochází z roku 1349. 
Dříve patřil Laškov do politického okre-
su Litovel. Nadmořská výška je nejnižší  
275 m n. m. a nejvyšší 335 m n. m. Laš-
kov je součástí mikroregionu Kostelecko 
a je členem místní akční skupiny (MAS)  
Region HANÁ, z.s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 
1 286,9 ha a k 1. 1. 2019 měla 584 obyva-
tel. V rámci Olomouckého kraje patří obec 
Laškov k malým obcím, oproti tomu v úze-
mí Regionu HANÁ se řadí k obcím větším. 
Obec Laškov se skládá ze 4 samostat-
ných částí obce: Laškov, Krakovec, Kandia  
a Dvorek. Jsou zde vymezeny dvě katas-
trální území.
V  obci se na kulturním, společenském  
a sportovním životě aktivně podílejí Sbory 
dobrovolných hasičů z  Laškova a z  Kra-
kovce, TJ Laškov a 1. FC Laškov.
Služby v obci jsou téměř všechny. 2 hos-
pody, obchod, lékař pro dospělé, dětská 
poradna i zubař, škola, školka, matrika, 
pošta, víceúčelové hřiště, koupaliště, so-
kolovna, kadeřnictví, kosmetika, modeláž 
nehtů, 3 dětská hřiště, kostel, kaple. Ob-
čané toto berou jako samozřejmost, ale 
není tomu tak, ani ve větších obcích.   
Název místní části Laškov a celé obce je 
pravděpodobně odvozen od staročeského 
osobního jména Lašek, Lech. 
V Laškově se nachází menší zámek (dnes 
slouží obci). Tvrz z roku 1492 přestavě-
na roku 1693 na barokní zámek. Od roku 
1667 má obecní pečetítko. Roku 1887 pře-
nocoval na zámku císař František Josef I. 
Má pamětní desku na nádvoří zámku.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Laškově byl vybudován v letech 1612–
1620. Kostel dal postavit Bohuš starší  
Kokorský z Kokor a na Laškově, což připo-
míná nádherná pamětní deska. 
Škola v Laškově má za sebou již více než 
stoletou historii. V  současnosti se v  bu-
dově nachází dvoutřídní základní škola  
1. stupně, kterou navštěvuje 26 žáků  
a jednotřídní mateřská škola s 20 dětmi.
Osada  Kandia byla založena kolem roku 
1700 laškovským panstvím, které kolo-
nizovalo kraj přistěhovalci. Leží jeden 
kilometr na jihozápad od Laškova v nad-
mořské výšce 298 metrů. Vznik jména je 
přisuzován řeckému původu.
Místní část Dvorek leží mezi Laškovem  
a Přemyslovicemi, 7 km na východ od Ko-
nice v nadmořské výšce 320m. Dříve pan-
ský dvůr, v němž mělo laškovské panství 
ovčírnu. Původně se zde roku 1780 usa-

dilo dvanáct rodin německé národnosti  
od Lanškrouna. Z tohoto důvodu je 
také uváděn název Feldhof (polní dvůr).  
Od roku 1872 má už české pojmenování 
Dvorek. Ke Dvorku patří neodmyslitelně 
samota Potoky, která leží na soutoku Pře-
myslovského a Slavíkovského potoka. 
Krakovec je vesnice, část obce Laškov  
v okrese Prostějov. Nachází se asi 2 km 
na sever od Laškova. Do roku 1961 sa-
mostatná obec. Krakovec leží v katastrál-
ním území Krakovec na Moravě o rozloze  
6,02 km². Ves Krakovec byla lenním mar-
kraběcím zbožím (feudum marchionis  
r. 1355) a je poprvé uvedena v r. 1348 jako 
majetek zemana Ondřeje z  Krakovce. 
V obci se nachází zámek Krakovec (v sou-
kromém majetku).
Mezi zajímavosti v Laškově lze zařadit na-
příklad hradiště Rmíz s keltským oppidem 
a Keltskou svatyni. Dále Terezské údolí 
patří k nejkrásnějším přírodním lokalitám 
na Olomoucku. Vytvořila jej říčka Šumice, 
která prorazila první kopce Zábřežské vr-
choviny zvedající se z rovin Hané, a propo-
jila tak Náměšť na Hané s Laškovem. Tu-
risty sem lákají přírodní krásy, historické 
památky a staré legendy.
Kaple sv. Antonína Paduánského byla  
postavena v l. 1682-1686 na místě pů-

vodní dřevěné kaple z r. 1516 Matyášem 
Františkem Lubětičem z Capelletu a jeho 
chotí. Reformou císaře Josefa II. z r. 1788 
byla kaple zrušena a ponechána chátrání.  
R. 1933 byla zastřešena a v l. 1949-1955 
byla opravena dle návrhu arch. Klaudia 
Madlmayera.
Z větších akcí uplynulých 4 letech je třeba 
zmínit vybudování bezdrátového rozhlasu, 
rekonstrukci sociálního zařízení a roz-
vodů elektřiny v  budově ZŠ a MŠ, nákup 
nového dopravního automobilu pro hasiče 
a lesního traktoru pro lesní hospodářství. 
V letošním roce byl zahájen provoz nového 
přírodního koupacího biotopu s příznivým 
ohlasem tisíců místních i okolních ná-
vštěvníků. Vybudováním koupaliště vznikl 
kompletně vybavený sportovní areál. Také 
bylo dokončeno vybudování komunitního 
centra v  prostorách bývalého kinosálu  
na zámku. V současnosti probíhá výběrové 
řízení na dodavatele stavby kanalizace a 
ČOV. Bohužel, i když jsou peníze ve formě 
dotace, nejsou firmy s  volnými kapacita-
mi. Tato akce bude v následujících letech 
hlavní zátěží a tématem života v obci. Na 
ni naváže oprava místních komunikací, 
chodníků a výstavba nových.
                                                                                       

Ladislav Jedlička, starosta obce

LAŠKOV – POSLEDNÍ OBEC POD HORÁKAMA
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Nejstarší písemná zmínka o obci Lešany 
(Lessen, Lessan, Leschan, Loschan) je  
z roku 1215. Obec náležela často se stří-
dající drobné šlechtě. Později byla roz-
dělena na 2 části. Větší díl, tvořící samo-
statný celek, získali v roce 1492 olomoučtí 
augustiniáni a po zrušení kláštera jej ná-
boženská matice prodala majiteli panství 
Laškova. Druhý díl koupil v roce 1512 Vi-
lém z Pernštejna k Plumlovu, kde zůstal 
až do roku 1848. 
Z místních pamětihodností stojí za zmínku 
kaple sv. Františka Xaverského, vystavěná 
roku 1722. V červenci roku 1882 se po-
kládal základní kámen k nové kapli. Celá 
stavba trvala až do roku 1884, kdy byla  
16. listopadu nově postavená kaple vy-
svěcena. V  roce 1997 byly na věž kaple 
vráceny zvony, které v roce 1917 postihla 
válečná konfiskace. 
Zvonice uprostřed obce se stavěla roku 
1831 a 24. dubna 1834 na ni byly zavěšeny 
Spurného hodiny. 
V roce 1921 byl postaven pomník padlým 
v první světové válce a po roce 1945 byl 
doplněn deskou se jmény padlých a umu-
čených ve válce druhé. V roce 2012 byla 
provedena úprava návsi, na kterou obec 
obdržela dotaci. Byla provedena dlažba ze 
žulových kostek, výsadba dřevin, výměna 
osvětlení a osazení mobiliáře.
Bývalý objekt školy z roku 1872 byl v roce 
2013 zrekonstruován a je využíván jako 
obecní úřad, knihovna a detašované pra-
coviště ordinace praktického lékaře.
V obci se nachází kulturní dům se zahrád-
kou, který se využívá pro různé akce a je 
i pronajímán. Na kulturní dům navazuje 
pohostinství s venkovním posezením. Ob-
čanům slouží také pošta a prodejna po-
travin. V obci je zbudován vodovod a také 
plynofikace. 
Obec tvoří jedno katastrální území Leša-
ny, rozsah tohoto území je ve správních 
hranicích obce Lešany v  celkové výměře 
cca 550 ha. Obec sousedí s  katastrální-
mi územími obcí Bílovice-Lutotín, Zdětín, 
Mostkovice a Ohrozim. 
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 je 392. (2015 – 
381, 2010 – 393, 2005 – 376, 2000 - 366, 
1990  – 375, 1980  – 460, 1970  - 485 oby-
vatel).
Spolková činnost má v Lešanech bohatou 
minulost a je představována čtyřmi sdru-
ženími, která již dlouhodobě vykonávají 
v obci činnost. Jedná se o Sbor dobrovol-
ných hasičů, Myslivecké sdružení – „Háj“ 
Lešany, Český zahrádkářský svaz – ZO 
Lešany a společnost Kaple sv. Františka 
Xaverského v Lešanech, o.p.s.

Lešany jsou součástí svazků obcí Mikro-
regionu Kostelecko a MAS Region HANÁ.
V  roce 2004 bylo směrem k  Ohrozimi  
na výměře cca 11 ha vybudováno protie-
rozní a protipovodňové opatření. Koncem 
roku 2006 proběhla rozsáhlá výsadba 
stromů v  rámci „Obnova zeleně v  obci“, 
která se dotkla především okolí kaple, 
hřbitova a návsi.
V  obci se  nachází nemovité kulturní  
památky vedené v  Ústředním seznamu 
kulturních památek:
• objekt lidové Zvonice (na návsi v centrál-
ní části obce) - č. rejstříku: 15450/7-5624
• kostel Nejsvětější Trojice a  kaple 
sv.  Františka Xaverského (na východ-
ním okraji obce u hřbitova) - č. rejstříku: 
13533/7-8605
• boží muka (při silnici do Bílovic) - č. rejs-
tříku: 17572/7-5625
Dále se v obci v současnosti nachází jeden 
památkově chráněný strom - Lešanský 
jírovec, který rovněž vyžaduje specifickou 
ochranu a péči stejně jako nemovité kul-
turní památky.
Nad vesnicí po pravé straně směrem  

na Zdětín na vrcholu Bílé hory (341 m n. 
m.) a kolem jeho vrcholku a na stráních 
se nachází na rozloze 3,9 ha chráněná 
přírodní rezervace „Na hůrkách“, kde 
se  vyskytují někteří zástupci chráněných 
rostlin např.  koniklec velkokvětý, sveřep 
japonský, sveřep luční, hlaváček letní, 
drchnička modrá, rmen rakouský, šklebi-
vec přímý, prorostlík okrouhlolistý, divizna 
brunátná, čičorka pestrá nebo živočichů, 
jako žluťásek jižní, ťuhýk obecný a ještěr-
ka obecná.
Stěžejní a prioritní akcí vůbec je na toto 
volební období stanovena akce, na které 
se intenzivně pracovalo již ve volebním 
období předcházejícím. Jedná se o vybu-
dování jednotné kanalizační sítě s  napo-
jením na čističku odpadních vod, která je 
navržena v lokalitě jihovýchodně od obce. 
V současné době probíhá výběrové řízení 
na dodavatele stavby akce: „Obec Leša-
ny – ČOV a stoková síť“. ČOV je navržena  
na 500 EO.

Vladislava Bábková, starostka obce

OBEC LEŠANY – ÚZEMÍ CHARAKTERISTICKÉ 
PRO HANÁCKOU KULTURNÍ KRAJINU
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Obec Loučka je malebná vesnička ukrytá 
v kopcích, které jsou počátkem Bouzov-
ské vrchoviny. Leží mimo hlavní dopravní 
tepny, ale nikam odtud i sem není příliš 
daleko. Návštěvníky Loučky hned na první 
pohled zaujme okolní příroda, lesy a vodní 
biotop. Název obce je odvozen ze staro-
českého lúka, louka, což znamená „trav-
naté místo“.
Nejstarší písemné zprávy, které se obce 
přímo týkají, jsou datovány do první po-
loviny 14. století. V době třicetileté války 
byla Loučka značně zpustošena a po celé 
období feudalismu byla „přifařena a přiš-
kolena“ do blízké Choliny. V roce 1912 byla 
otevřena obecná škola, začal se rozvíjet 
spolkový a kulturní život. Po první světové 
válce pokračovaly pokrokové a demokrati-
zační změny v obci. Do osudů Loučky však 
zasáhla velmi silně a neblaze nacistická 
okupace. Samospráva obce byla okleš-
těna, řada spolků zakázána. V roce 1960 
byla Loučka spojena se sousedním Bíl-
skem do jednoho celku a od roku 1980 do 
většího samosprávného celku se sídlem 
v Cholině. Po roce 1989 se Loučka zno-
vu osamostatnila a místní národní výbor  
v Cholině nahradilo zastupitelstvo obce  
v čele se starostou přímo v Loučce.
Loučka má zajímavý obecní znak, který 
je znám z dochované pečeti z roku 1672. 
Uprostřed vnitřního kruhu je vyobrazen 
kohout, celá pečeť je lemována jedno-
duchým vavřínovým věncem a legendou. 
Z výraznějších pamětihodností je v obci 
kaple svatého Jana Křtitele, pod jejímž 
trojúhelníkovým štítem je umístěna pa-
mětní deska s  upomínkou na padlé  
v obou světových válkách. Před kaplí je 
kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného 
Krista, mezi památkami místního význa-
mu je evidována také kaplička sv. Cyrila  
a Metoděje a socha Panny Marie Lourd-
ské. Největší pozornost ovšem poutá pa-
mátník T. G. Masaryka, který byl odhalen 
již v létě roku 1919
V současnosti má Loučka 203 obyvatel, 
jádro vesnice tvoří poměrně široká náves, 
kolem níž jsou rozestavěny po obou stra-
nách řady většinou jednopatrových stave-
ní. Mezi občanskou vybavenost obce patří 
rozvod plynu v obci, vodovodní síť, rozvod 
telefonní sítě, veřejné osvětlení, veřejný 
rozhlas a obecní knihovna. Obec provo-
zuje smíšené zboží a obecní pohostinství.  
Občané se mohou scházet na obec-
ním sále a v letních měsících na hřišti 
„Osouch“. Pro děti je v obci dětské hřiš-
tě a hřiště na kopanou. Spolková činnost  
v obci je zastoupena sborem dobrovolných 
hasičů, rybářskou společností a dále ho-
nebním společenstvem Bílsko-Loučka.  
V obci působí také jezdecký klub BEKA.

Vesnice žije čilým společenským a kul-
turním životem, mezi nejoblíbenější akce 
patří novoroční ohňostroj, hasičský ples, 
vepřové hody, čarodějnice a několikrát  
do roka pořádané posezení pro občany. 
Konec roku je pak ve znamení rozsvícení 
vánočního stromečku a mikulášské nadíl-
ky pro děti.
V posledních letech proběhlo několik  
investičních akcí např. zateplení kultur-
ního domu nebo rekonstrukce obecního 
úřadu. V letošním roce jsme dokončili 
kompletní rekonstrukci veřejného osvět-
lení a veřejného rozhlasu, právě probíhají 
práce na opravě jedné z místních komu-
nikací. V příštím roce bychom chtěli re-
alizovat úpravy parku a dalších zelených 
ploch v obci, dále máme v plánu vybudovat 
posezení pro občany na hřišti „Osouch“.

Miroslava Novotná, starostka obce 

OBEC LOUČKA – MÍSTO, KDE SVĚT NEKONČÍ
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DOTACE A PODPORY REGIONU HANÁ

První písemná zmínka o obci je v  listině 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 
z roku 1141. Od roku 1974 byla obec Lou-
čany integrována ke střediskové obci Ná-
měšť na Hané. V roce 1990 využili občané 
možnosti vzít obecní samosprávu zpět do 
vlastních rukou. V  obci se nachází kaple 
sv. Floriána a Isidora, která byla dohoto-
vena v roce 1724, dne 4. května 1726 byla 
posvěcena a byla v ní sloužena 1. mše 
svatá. Ve věži jsou uloženy písemnosti  
z let 1802, 1888, 1925 a 1989.
Kulturní dům byl slavnostně otevřen 14.  
a 15. července 1967 setkáním rodáků. 
Srdcem kulturního domu je krásný sál, 
který má bezmála 100 let a který původně 
patřil k hostinci „U Králů“. O kulturní dům 
se stará Osvětová beseda, která vznikla  
6. 1. 1955. Ve své době zařízení proslulo 
divadly ochotníků, karnevaly a v posled-
ních 30 letech květinovými plesy.
Současná základní škola byla postavena  
a slavnostně otevřena v roce 1875. U školy 
byla v roce 1919 vysazena lípa k 1. výro-
čí vzniku republiky. Škola je malotřídní-
ho typu se dvěma učebnami a v nedávné 
době prošla rekonstrukcí. Mateřská škola 
byla postavena v zahradě u školy. Otevře-
na byla 11. června 1960. Úplně první škol-
ka byla v Loučanech od rodu 1950 v země-
dělské usedlosti č. 34. I budova mateřské 
školy byla nedávno zrekonstruována.
Obec Loučany o výměře 500 ha se roz-
kládá asi 14 km na západ od Olomouce. 
Nachází se v nadmořské výšce 234 m, je 
tedy typickou obcí v hanácké rovině, kte-
rou protéká říčka Šumice.
Je domovem 649 obyvatel. V obci máme 
obecní úřad, základní a mateřskou školu 
se školní jídelnou, hřiště, kapli sv. Floriá-
na a Isidora, hřbitov, kulturní dům, obcho-
dy, hospodu a knihovnu. V obci jsou nové 
komunikace, plynovod, vodovod, kanaliza-
ce a ČOV. V rámci jednoduché pozemkové 
úpravy byly vybudovány v extravilánu obce 
mokřady, které vytvářejí klidovou vycház-
kovou zónu. Působí zde sbor dobrovolných 
hasičů, fotbalové družstvo 1. FC Loučany, 
SK Loučany z. o., osvětová beseda, Český 
svaz chovatelů, z. o.,
Uvedené spolky i sportovní fandové se 
starají o pestrý kulturní, společenský  
a sportovní život v  obci. Tradicí se stal 

běžecký závod Loučansky Mlénsky kolo. 
V letošním roce se konal již 5. ročník. Zá-
vod má délku trasy hlavního závodu 8 km 
a součástí závodu je i kondiční běh, jehož 
letošní délka byla 2670 m.
Od roku 2018 je starostou obce Louča-
ny Ing. Jaroslav Loutocký, obec Loučany 
má 15 členů zastupitelstva s pětičlennou  
radou obce. V novém volebním období 
byla obec již několikrát úspěšná při podá-
ní žádostí o dotace na investiční akce.
Obec získala dotaci ve výši 5  854 292,-  
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a bude 
použita na rekonstrukci veřejných budov  
v obci Loučany (kulturní dům a nemovi-
tost č. p. 724).
V  letošním roce byla ukončena opra-
va kapličky, kdy byla vyměněna okna  
a proveden nový nátěr fasády. Dotace byla  

poskytnuta z Ministerstva zemědělství ČR 
ve výši 272 958,- Kč.
Pracuje se na novém územním plánu, 
který je spolufinancován z dotace Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR.
Obec Loučany podniká kroky pro výstavbu 
chodníku ke hřbitovu, v letošním roce byla 
podána žádost o dotaci do 10. výzvy MAS 
Region HANÁ-IROP-Bezpečnost dopravy.
Na symbolu Loučan je bílá husa s rozpja-
tými křídly na zeleném podkladě. V levém 
rohu nahoře je lilie, kterou měl ve znaku 
řád kartuziánů z Dolan u Olomouce, kte-
rému Loučany před 300 lety (312-320) pa-
třily. Znak obce vytvořil heraldik plk. Jiří 
Louda na základě staré loučanské pečeti. 

Jaroslav Loutocký, starosta obce

LOUČANY – OBEC, KDE SE DOBŘE ŽIJE
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DOTACE A PODPORY REGIONU HANÁ

V  říjnu 2019 skončil příjem žádostí o dotaci v  rámci 5 výzev vyhlášených MAS Region Haná v  rámci Integrovaného regionálního  
operačního programu. 
Po dokončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MAS Region HANÁ hodnotila všech 24 předložených žádostí  
o dotaci dne 21. listopadu 2019 již i výběrová komise v rámci věcného hodnocení. Výběr projektů provede rada MAS. Následovat 
bude závěrečné ověření způsobilosti projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj. Tradičně byl největší zájem mezi žadateli o pod-
poru infrastruktury základních škol (9 projektů) a dále o infrastrukturní projekty podporující bezpečnost dopravy (10 projektů). Je dob-
ře, že byly předloženy i první 2 projekty rozvíjející infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (v rámci „velkého“ 
IROP je o tuto oblast podpory velký zájem) a doufáme, že v dalších výzvách takto zaměřených projektů ještě přibude. Dva předložené 
projekty podpoří komunitní centra a jeden projekt mobilní pečovatelskou službu.

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace

Vybavení žákovské dílny v ZŠ Těšetice Základní škola a mateřská škola Těšetice, 
783 46, příspěvková organizace 427 545,60 Kč

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, 
okres Prostějov - Vybavení odborných učeben, III. etapa

Základní škola a mateřská škola Kostelec na 
Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace 744 420,00 Kč

Vybudování polytechnické učebny ZŠ Čelechovice na Hané Obec Čelechovice na Hané 749 999,00 Kč

Venkovní učebna ZŠ pro přírodní vědy a praktické činnosti Obec Drahanovice 749 999,00 Kč

ZŠ Lutín - cvičná kuchyňka Obec Lutín 673 075,00 Kč

Vybavení učeben pro 1. stupeň základní školy Základní škola a gymnázium města Konice, 
příspěvková organizace 690 184,50 Kč

Přírodovědná učebna Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka 
Brodek u Konice,  příspěvková organizace 697 657,18 Kč

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova - cvičná kuchyňka Základní škola a Mateřská škola 
Olšany u Prostějova 749 999,00 Kč

Objevujeme svět přírody a práce Městys Náměšť na Hané 749 999,00 Kč

Výzva č. 9 (Infrastruktura základních škol)

DOPOSUD NEJVÍCE PODANÝCH PROJEKTŮ DO IROP 

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace

Vybudování a modernizace chodníku v Jiráskově ulici 
v Konici pod viaduktem Město Konice 538 493,35 Kč

Rekonstrukce chodníku a místní komunikace v obci 
Bohuslavice II Obec Bohuslavice 570 000,00 Kč

Chodník podél III/44921 ke hřbitovu - Etapa I Obec Loučany 570 000,00 Kč

Bezpečnost dopravy v obci Březsko - etapa II Obec Březsko 570 000,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Kostelec na Hané 
- II.etapa Město Kostelec na Hané 570 000,00 Kč

Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Rataje - II. etapa Obec Těšetice 570 000,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/449 v Čelechovicích 
na Hané, místní část Kaple Obec Čelechovice na Hané 570 000,00 Kč

Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín, II. etapa Obec Bílovice-Lutotín 570 000,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lipová - II.etapa Obec Lipová 570 000,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Smržice Obec Smržice 570 000,00 Kč

Výzva č. 10 (Bezpečnost dopravy) 

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace

Komunitní centrum Stařechovice “Hanáci z.s.“ 508 256,65 Kč

Komunitní centrum - Náměšť na Hané Městys Náměšť na Hané 1 073 500,00 Kč

Výzva č. 11 (Rozvoj komunitních center)
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DO LEDNA JE MOŽNO ŽÁDAT O PODPORU PROJEKTŮ 
NA VÝSADBY ZELENĚ V SÍDLE I KRAJINĚ

Region HANÁ na úspěšné uzavření prvních dvou výzev v OPŽP - Operačním programu životní prostředí navázal vyhlášením 3. a 4. vý-
zvy. Tyto dvě výzvy jsou identické jako předchozí, jedna je tedy zaměřena do intravilánu obcí a druhá spíše do návazné kulturní krajiny. 
Na projekty zeleně jsou nachystány ve dvou opatřeních následující prostředky:
• Realizace ÚSES      3 887 544 Kč (60% dotace)
• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně  5 000 000 Kč (80 – 100% dotace)

Projekty je možno podávat včetně všech povinných výzev prostřednictvím elektronického systému MS2014+ v termínu do 3.1.2019 – 
20:00. V případě zájmu neváhejte s konzultací kontaktovat pracovníky MAS (Ing. Jaroslav Brzák). 
V roce 2020 již nebude další výzva prostřednictvím MAS, nicméně očekává se opětovné otevření individuálních výzev, kde se mohou 
uplatnit i rozsahem větší projekty. Také se již připravuje nový operační program pro následující sedmileté období, ve kterém bude opět 
možno realizovat sídelní i krajinnou zeleň. Budou zde však také nové možnosti, hlavní důraz bude kladen na zadržení vody v krajině či  
zmírňování dopadu klimatických změn.

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Slatinice, 
příspěvková organizace 934 343,78 Kč

Rekonstrukce keramické dílny pro neformální vzdělávání 
v ZŠ Těšetice

Základní škola a mateřská škola Těšetice, 
783 46, příspěvková organizace 708 361,01 Kč

Výzvy č. 12 (Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání)

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace

Charita Konice - Pořízení automobilu pro zlepšení mobility II Charita Konice 705 565,00 Kč

Výzva č. 13 (Rozvoj sociálních služeb)

Všechny předložené projekty mohou získat až 95 % dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

MAS REGION HANÁ DLE PŘEDPOKLADU VYHLÁSÍ PRAVDĚPODOBNĚ POSLEDNÍ VÝZVY z IROP CCA V KVĚTNU/ČERVNU 2020. VÝ-
ZVY BUDOU VYHLÁŠENY V OBLASTECH, KDE JEŠTĚ NEBYLA VYČERPÁNA ALOKACE. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE UVAŽOVAT NEBO 
CHYSTÁTE PROJEKT DO VÝZEV IROP, KONTAKTUJTE NÁS, ABYCHOM PŘI ROZDĚLENÍ ZBÝVAJÍCÍCH ČÁSTEK MOHLI LÉPE ZOHLED-
NIT OBLAST PODPORY, KDE BUDE ZÁJEM ŽADATELŮ. 

Ludmila Navrátilová

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ



13

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

Vážení čtenáři, přinášíme Vám souhrn ak-
tivit, které proběhly v předešlých měsících.

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
V  září a říjnu byly distribuovány kni-
hy dle vlastního výběru škol, další dis-
tribuce náš čeká na začátku roku, a to  
do mateřských škol. Dne 23. října 2019 se 
uskutečnilo na základních školách v  Se-
nici na Hané a v Náměšti na Hané „Listo-
vání s Olgou Kaštickou“, herečkou divadla 
v Šumperku pro žáky 6., 7. a  9. třídy. Pro 
žáky základních škol Brodek u Konice a 
Horní Štěpánov se uskutečnilo 14. 11. 2019 
v kulturním domě v Brodku u Konice diva-
delní představení Divadélka pro školy Hra-
dec Králové: Poklad kapitána Baltazara  
a Romantismus není jen romantika.
PS pro rozvoj matematické gramotnosti 
Členky pracovní skupiny připravují  
a ověřují  nové pracovní listy Algebraické 
výrazy a Výrazy. Po distribuci připravova-
ných pracovních listů začnou pracovat na 
pracovních listech Finanční gramotnost a 
poté připraví soutěž pro žáky 1 a 2. stupně  
na finanční gramotnost.
PS pro rovné příležitosti 
Dne 30. 8. 2019 proběhl seminář na ZŠ Tě-
šetice Hodnocení a sebehodnocení žáka 
v dnešní škole s Mgr. Lenkou Ondráčkovou. 
Seminář byl účastníky kladně hodnocen. 
Začátkem října 2019 proběhl workshop 
pro pracovníky škol a školských zařízení, 
zřizovatele, pracovníky pracující s  mlá-
deží a rodiče na téma „Inkluze v praxi“  
s PhDr. Ivetou Míkovou. Na leden se při-
pravuje workshop pro rodiče a učitele MŠ  
a 1. stupně ZŠ na téma Přechod dítěte z MŠ 
do ZŠ.
PS Mateřské školy 
Dne 17. 10. 2019 v 16:00 hod se v MŠ Konice 
konalo setkání pedagogů mateřských škol, 
které jsou zapojené do projektu. Tímto se-
tkáním se podařilo navázat na předchozí 
setkání v zimě. Přítomné pedagožky měly 
možnost prohloubit stávající kontakty a 
prostřednictvím diskuze získat celou řadu 
prospěšných informací a to jak ve vztahu 
k aktuálnímu dění spojeného s projektem, 
tak i v rámci sdílení dobré praxe.

PS Rozvoj kulturního povědomí dětí 
a vztah k místu 
Členové pracovní skupiny pilně pracují 
na tvorbě scénářů a postupném zkoušení 
divadelních představení pro děti prvního 
stupně základních škol. Tato představení 
se budou konat v jarních měsících. Taktéž 
připravili videosoutěž s  názvem „Otevřete 
brány minulosti“.
PS Polytechnika 
Pracovní skupina pro polytechnické vzdě-
lávání se zaměřila na realizaci exkurzí do 
výrobních závodů v Hněvotíně (WANZL, 
Clean4You). Exkurzí se zúčastnilo všech 
10 škol (2. stupňů) zapojených do projek-
tu. Dále pokračuje workshop: Sestavení 
jednoduchého el. obvodu, který zaštiťuje 
vedoucí pracovní skupiny Mgr. Ladislav 
Havelka. Do budoucna je v plánu školení 
učitelů s kapesním počítačem micro:bit. 
Po školení budou následovat workshopy 
na školách, kde se s micro:bitem seznámí 
sami žáci. Na přelom března a dubna je  
v plánu soutěž v sestavování polytechnické 
stavebnice Merkur.
PS EVVO 
Pracovní skupina připravila na 5. 11. 2019 
akci „Setkání učitelů zeměpisu“, která 
se konala v sídle MAS. Na tomto setkání  
vystoupil se svojí přednáškou RNDr. Martin 
Jurek, Ph.D., který je odborným asisten-
tem na katedře geografie na UP v Olomou-
ci. Dále skupina připravuje korespondenč-
ní soutěž, která je v plánu ve 2. pololetí 
školního roku 2019/2020. Členové PS se 
také podílí na zpracování „Námětovníku“, 
kde jsou různé aktivity, které mohou pe-
dagogové využít při hodinách přírodopisu, 
přírodovědy apod. 

Další aktivitou Realizačního týmu v  tomto 
školním roce je „Lektorné volnočasových 
aktivit. Na základních školách vedou zá-
jmové kroužky učitelé mimo svoji pracovní 
náplň a jsou bez finančního ohodnocení.  
Z tohoto důvodu byla i nabídka na školách 
velice omezená. Na zjištěné a výše uve-
dené informace zareagoval realizační tým 
MAP II, který ve školním roce 2019/2020 
realizuje implementační aktivitu s názvem 
Lektorné volnočasových aktivit. Realizační 
tým oslovil všechny mateřské a základní 

školy zapojené do projektu s dotazem, zda 
mají zájem o financování činnosti lektora 
kroužku v  jejich škole včetně obdržení fi-
nancí na jeho realizaci. Zájem byl veliký. 
Lektoři hrazení z projektu jsou v MŠ a ZŠ 
v těchto obcích: Náměšť na Hané, Brodek  
u Konice, Lipová, Konice, Skřípov, Lubě-
nice, Horní Štěpánov, Slatinice, Těšetice, 
Hvozd a Senice na Hané. Celkem se jed-
ná o 16 lektorů, kteří realizují aktivity jako 
keramika, logopedický asistent, výuka an-
glického jazyka či výtvarný kroužek. Jedná 
se většinou o pedagogy, kteří na školách 
působí a kroužky vedou ve svém volném 
čase. 
A v neposlední řadě opět proběhla aktivita 
„Sázíme stromy s dětmi“, kdy bylo nakou-
peno spoustu ovocných stromků dle zájmu 
školy, a žáci tyto stromky vysadili. Na jaře 
pak proběhne zhotovení záhonů do škol, 
bude se jednat o naučné záhony plné bylin, 
květin či zeleniny s  možností pozorování 
hmyzu a motýlů.
O těchto aktivitách se také dozvíte v sekci 
„Ze škol a školek“ tohoto Zpravodaje.

Doporučujeme Vám sledovat facebookové 
stránky projektu: https://www.facebook.
com/Venkovsk%C3%A9-%C5%A1koly-
-Regionu-HAN%C3%81-spole%C4%8D-
n%C4%9B-MAP-II-517833301952911/

Realizační tým projektu Venkovské školy 
Regionu HANÁ společně – MAP II 

AKTIVITY PROJEKTU VENKOVSKÉ ŠKOLY 
REGIONU HANÁ SPOLEČNĚ – MAP II 
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Projekt Společně pro rozvoj školství MAP 
II je v plném běhu. Spolu se  začátkem 
školního roku se rozběhly naplno všechny 
semináře a aktivity v projektu. Po prázdni-
nové pauze opět začaly pracovat i všechny 
pracovní skupiny.

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
(patron: Ing. Miroslava Zapletalová)
Od září 2019 začala probíhat „Autorská 
čtení“ v  Městské knihovně v  Prostějově. 
Každý měsíc je pro žáky ZŠ připraveno 1-3 
čtení s  vybranými autory. Dosud mohly 
školy navštívit čtení s Petrem Stančíkem, 
Petrou Braunovou, Peterem Stoličným  
a Lenkou Rožnovskou.
25. 10. 2019 PS pro rozvoj čtenářské gra-
motnosti zrealizovala workshop „Lekce 
čtenářské dílny“. Jednalo se  o čtenářskou 
dílnu na II. stupni ZŠ v praxi. Další termíny 
pro „Lekce čtenářské dílny“ budou vypsá-
ny v 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Další aktivitou pracovní skupiny je „do-
plnění fundusu knihoven v  základních 
školách“. Základní školy měly možnost si 
objednat celkem 10 knih, které jim budou 
dodány v  druhém pololetí školního roku 
2019/2020. K  vybraným titulům knih bu-
dou školám dodány i pracovní listy zhoto-
vené členkami PS ČG.
PS pro rozvoj matematické gramotnosti 
(patron: Ing. Ilona Božková)
V  rámci pracovní skupiny Matematická 
gramotnost byly realizovány dva seminá-
ře zaměřené na práci s  diferencovanou 
třídou v  matematice. První seminář byl 
určen pro pedagogy I. stupně a druhý se-
minář byl pro učitele II. stupně ZŠ a niž-
ších gymnázií. Lektorkou obou seminářů 
byla Mgr. Lenka Ondráčková ze vzdělávací 
agentury  EDUPRAXE, s.r.o.  Obsah semi-
nářů byl aktualizovaný v souladu s novou 
legislativou týkající se problematiky inklu-
ze a společného vzdělávání. Paní lektorka 
seznámila účastníky seminářů s diferen-
covaným vyučováním, kdy se žáci mohou 
učit na základě postupné náročnosti úko-
lů. Ukázala pedagogickým pracovníkům 
učební pomůcky a další podpůrné ma-
teriály pro práci s  diferencovanou třídou 
a praktické ukázky práce s  kartičkami 
s  diferencovanými úkoly – příklad dobré 
praxe.

Oba semináře byly hodnocené jako velice 
kvalitní a potřebné, díky odborným odpo-
vědím paní lektorky, které vycházely z její 
praxe. Zásadní pro cílovou skupinu byly 
informace o problematice Inkluze a spo-
lečného vzdělávání.
V  návaznosti na tyto semináře pracovní 
skupina realizuje i druhou aktivitu. Jed-
ná se o nabídku sad s  úkoly pro práci  
s diferencovanou třídou v  matematice. 
Tyto výukové materiály jsou určené pro 
učitele a mají jim usnadnit přípravu a sa-
motnou výuku ve třídě, ve které je široké 
spektrum žáků. Jedná se o soubory lami-
novaných karet formátu A6 a pracovních 
listů s  úkoly různé úrovně. V  současné 
době probíhá zpracování dotazníků, které 
byly rozeslány na všechny školy do jednot-
livých území MAS.
PS pro rovné příležitosti 
(patron: Bc. Petr Husička)
Pracovní skupina rovné příležitosti se 
v poslední době soustředila na analýzu 
dotazníkového šetření, které probíhalo 
v době před letními prázdninami. V době 
letních prázdnin pracovala právě pracov-
ní skupina rovné příležitosti spolu se za-
městnanci MAP (místní akční plán) nad 
analýzou a vypracovávala jednotlivé ka-
pitoly, které budou použity pro aktualizaci 
celého dokumentu MAP.
Na posledním setkání pracovní skupi-
ny rovné příležitosti byl ještě jednou celý 
dokument připomínkován. K  jednotlivým 
dílčím částem tzn. část dotazníku pro ma-
teřské školy, malotřídní základní školy, 
úplné základní školy a základní umělec-
ké školy byly sepsáno vyjádření pracovní 
skupiny. Zároveň setkání byl řešen plán 
aktivit na rok 2020. V roce 2020 se naše 
pracovní skupina plánuje opět zaměřit  
na školení, která se stala velmi populár-
ní a jsou vždy plně obsazena. Pracovní 
skupina by také ráda zrealizovala setkání 
školních asistentů (asistentů pedagogů), 
které bude zaměřeno na předávání zku-
šeností mezi asistenty.
PS pro rozvoj kulturního povědomí a pro 
rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí 
(patron: Ing. Lenka Štěpánková)
Pracovní skupina v říjnu uspořádala „Ku-
latý stůl základního uměleckého vzdě-
lávání“. Setkání se  uskutečnilo 23. 10.  
v prostorách hudebního sálu ZUŠ V. Amb-
rose v Prostějově za přítomnosti Mgr. Eliš-
ky Kunčíkové, ředitelky ZUŠ V. Ambrose, 

Ladislava Gazdaga, ředitele ZUŠ Němčice 
nad Hanou a Ivana Malíka, ředitele ZUŠ 
Plumlov. Příležitost se sejít a otevřeně si 
popovídat využily zástupkyně jak mateř-
ských tak základních škol. Úvodního slova 
a představení stručné historie základního 
uměleckého vzdělávání se ujala paní ře-
ditelka Kunčíková. Na její slova navázal 
pan ředitel Gazdag, který představil poslá-
ní ZUŠ a krátce popsal akce ZUŠ Němčice 
nad Hanou, které pořádají pro děti a žáky. 
Poté se ke slovu dostaly ostatní účastnice 
setkání, kdy přítomným ředitelům sdělily 
své postřehy ohledně činnosti ZUŠ. Žádný 
dotaz nezůstal bez odpovědi. Zazněly slo-
va chvály na dosavadní práci ZUŠ v regio-
nu a objevily se i nové podněty na aktivity 
a činnost ZUŠ.
PS mateřské školy 
(patron: Mgr. Jaroslav Křivánek)
Pracovní skupina Mateřské školy pokra-
čuje především v aktivitě „Putovní interak-
tivní herní sady - Včelka Bee-bot“. Během 
prázdnin došlo k  pořízení pěti putovních 
sad programovatelných robotických hra-
ček  Bee-bot. Každá sada obsahuje šest 
včelek, dokovací nabíjecí stanici, základ-
ní sadu podložek a také soubor metodik. 
Rezervace termínu pro zapůjčení probíhá 
online a přihlásit se může kterákoliv MŠ 
v  rámci MAP ORP Prostějov. Důležitým 
prvkem této aktivity byla realizace dvou 
úvodních workshopů, kde byla předsta-
vena práce s  touto pomůckou a její vyu-
žití ve výuce. Ty proběhly na konci října  
a na začátku listopadu. Opakování tohoto 
workshopu je plánováno na začátek roku 
2020. Po těchto workshopech byly předá-
ny putovní sady prvním MŠ a v této době 
již putují po celém území. Další aktivitou 
PS je podpora polytechnického vzdělávání 
v  MŠ. Prozatím probíhají jednání ohled-
ně rozpočtu a konkrétních plánovaných  
výstupů této aktivity. 
PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání 
(patron: Mgr. Michal Kuděla)
Pracovní skupina pro polytechnické vzdě-
lávání si vytyčila dva hlavní cíle, které, jak 
doufáme, povedou ke zlepšení stavu v této 
oblasti v našich mateřských a základních 
školách. Prvním cílem bylo vytipování 
nejrůznějších variant pomůcek, zejmé-
na stavebnic, které jsou v  mateřských a 
základních školách používány. Po řadě  
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konzultací s  vedením škol a odbornými 
vyučujícími byl sestaven katalog polytech-
nických stavebnic, jejichž zakoupení bylo 
nabídnuto školám v  našem ORP. Řada 
škol této nabídky s  velkým díky využila 
a  takřka padesátka základních a mateř-
ských škol se může těšit na první dodávku 
polytechnických stavebnic.
Druhým cílem činnosti pracovní skupiny 
je zpracování didaktické „kuchařky“. Tedy 
souhrnného materiálu, který bude ur-
čen učitelům polytechnických předmětů  
a bude obsahovat celou řadu ukázkových 
hodin a postupů vedoucích ke zdokonalení 
dovedností žáků v oblasti práce s materi-
ály, stavebnicemi či  elektronikou v zapo-
jených školách. Přípravy jsou již v plném 
proudu. Dokončení této sbírky je plánová-
no na první měsíce roku 2020 a již nyní se 
velmi těšíme na první reakce vyučujících 
z praxe.
PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v 
přírodních vědách a EVVO 
(patron: Ing. Jaroslav Brzák)
Pracovní skupina EVVO v minulých měsí-
cích řešila dvě zásadní aktivity, přičemž 
jedna z  nich byla už  i  zrealizována. Jed-
nalo se souhrnnou aktivitu „děti pro kraji-
nu“, která byla rozdělena na dvě části a to  
na výsadbu ovocných stromů a realizaci 
zvýšených záhonů pro opylovače. Stro-
my byly rozvezeny realizačním týmem 
ve dnech 22.-23.10.2019 a  zbylá část 
14.11.2019. Zvýšené záhony budou reali-
zovány ve školách na celém území projek-
tu na jaře 2020.  
Pracovní skupina dále plánuje korespon-
denční soutěž pro žáky ZŠ a uspořádání 

metodických kabinetů / setkávání peda-
gogů přírodních věd. 
PS cizí jazyky 
(patron: Ing. Ivana Nováková)
Pracovní skupina Cizí jazyky zrealizovala 
seminář pro učitele německého jazyka 
„Setkání učitelů německého jazyka“, kte-
rý se konal dne 7. října 2019. První část 
semináře přednášela lektorka Mgr. K. 
Jansová z  nakladatelství Klett a druhou 
Mgr. David Navrátil, učitel ze ZŠ E. Valenty 
v Prostějově. Účastníkům byly představe-
ny aktivizující metody ve výuce cizích ja-
zyků, nové formy výuky, novinky z oblasti 
aplikací ve výuce jazyků, byla představena 
skupina MAP a její činnost, kantoři si vy-
měňovali zkušenosti a poznatky z oblasti 
výuky jazyků. Účastníci semináře byly vel-
mi spokojeni a shledali ho velmi přínos-
ným pro jejich další činnost.
Na 19. března 2020 je naplánovaný semi-
nář pro učitele anglického jazyka. Ještě do 
konce tohoto roku budou školy osloveny 
s  nabídkou anglických knih, budou moci 
vybrat z  20 titulů v  libovolné kombinaci  
20 kusů knih. Začátkem roku 2020 budou 
na školy zaslány podklady a informace tý-
kající se jazykové soutěže, která proběhne 
během 2. pololetí školního roku.

Aktuality pro měsíc listopad / prosinec: 
27.11.2019 Magistrát města Olomouce, 
Hynaisova 10

Seminář pro pedagogy na téma: „Kyber-
šikana a šikana z pohledu poradenských 
a pedagogických pracovníků ZŠ“ (*Cen-
trum PRVoK Pdf UP v Olomouci, projekt 
E-Bezpečí: doc. Mgr. Kamil Kopecký, 
Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D.  
a *PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický  
psycholog, soudní znalec)

11.12.2019 
Sokolovna Čelechovice na Hané, 
U Sokolovny 251, 
Čelechovice na Hané 798 16 

Řídící výbor projektu „Společně pro roz-
voj školství MAP II – ORP Prostějov“ (*ak-
tualizace investičních priorit jednotlivých 
škol a školských subjektů, včetně spolků, 
které jsou součástí Strategického rámce 
MAP; *aktualizace analytické části doku-
mentace MAP II; *aktualizace strategické 
části dokumentace MAP II; *představení 
aktivit jednotlivých pracovních skupin)

Podrobnější informace o projektu, včetně 
aktuálních pozvánek a přihlášek na se-
mináře můžete nalézt na facebookovém 
profilu https://www.facebook.com/Spo-
lečně-pro-rozvoj-školství-MAP-II-ORP-
-Prostějov-225254538031878/.

Realizační tým projektu Společně pro 
rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov
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Letos se díky spojení MAS Region HANÁ 
a prostějovské knihovny pro děti a mládež 
uskutečnilo několik besed autorů dětské 
literatury se žáky Olomouckého kraje. Za-
hájení spolupráce začalo šťastnou náho-
dou. Knihovnickou besedu totiž navštívila 
pedagožka, která je zapojená do projektu 
místního akčního plánu vzdělávání (MAP 
II). Její nadšení z  příjemného prostředí,  
a dle jejích slov i skvěle zorganizované 
akce, kterou připravily naše knihovnice, 
oslovilo i vedení projektu a ti se následně 
rozhodli knihovnu přizvat ke spolupráci. 
Po domluvě s hlavní manažerkou MAP 
II, Ing. Miroslavou Zapletalovou, vznikl 
v  květnu 2019 cyklus autorských čtení 
v Městské knihovně Prostějov. Jeho cílem 
je zprostředkovat setkávání mezi spisova-
teli a žáky základních škol Olomouckého 
kraje a přiblížit jim atraktivní tituly ze sou-
časné dětské literatury. 
V září 2019 jsme v knihovně přivítali prv-
ního autora. Byl jím Petr Stančík, který 
je známý svou tvorbou pro děti i dospě-
lé. Četl ze své  knihy O jezevci Chrujdovi 
a  představil také novinku z  knižní série 
H2O. Děti velmi zaujala i Petra Braunová, 
autorka více než 35 dětských knih, která 
četla ze své nejnovější knihy Evička lhářka 
žhářka. Její vyprávění žáci 4. třídy poslou-

chali opravdu napjatě. Třetím autorem byl 
Peter Stoličný, který žákům 2. tříd četl  
o opici Skořici a jejích trampotách s  eti-
ketou. Poslední autorkou, která nás na-
vštíví v tomto roce, bude Lenka Rožnovská  
(Autíčko Karlík, Já, štěně).
Besedy nemají jen vzdělávat, jsou i skvě-
lým prostředkem, jak představit dětem 
knihovnu a její služby a motivovat je  
ke čtení atraktivní a hravou formou. Díky 
besedě děti zjistí, že čtení knih může být 
zábava a že knihovna je příjemné místo. 
Po nedávné rekonstrukci je Knihovna pro 
děti a mládež přitažlivé a moderní pro-
středí, kde děti opravdu rády tráví čas. 
Velkou zásluhu na tom má také bohatá 
nabídka nových knih, časopisů, deskových 
her a především naše zkušené a šikovné 
knihovnice, které rády poradí dětem i do-
spělým a připravují pro ně spoustu zají-
mavých akcí.
Za spolupráci s MAP II jsme velmi vděční. 
Díky jejich finanční podpoře můžeme obo-
hatit program knihovny o další zajímavé 
besedy. Vážíme si také toho, že ve výbě-
ru autorů a termínů máme volnou ruku  
a můžeme vše plánovat tak, aby autorská 
čtení dobře zapadla do provozu knihovny. 
Knihovna pro děti a mládež totiž pořádá 
pravidelné besedy pro školy, a také akce 

pro veřejnost, jako je například oblíbené 
deskohraní, tvořivá knihovna nebo pohád-
kové čtení pro nejmenší.
V  současné době již jednáme s další-
mi spisovateli a plánujeme termíny na rok 
2020. Rádi bychom pozvali například oce-
ňovanou Martinu Drijverovou (Sísa Kyselá, 
Zlobilky), ilustrátorku a autorku komiksů 
Lucii Lomovou (Anča a Pepík) nebo spe-
ciální pedagožku a autorku Ester Starou 
(Žvanda a Melivo, A pak se to stalo!). 
Rádi bychom touto cestou poděkova-
li Ing. Zapletalové a celému týmu MAP II  
za důvěru, kterou nám projevili, a také za 
jejich pomoc a podporu při realizaci be-
sed. 

Tereza Drmolová, Pavlína Havránková 
(Městská knihovna Prostějov)

SPOLUPRÁCE MAS REGION HANÁ A MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROSTĚJOV

Aktivitou, kterou realizuje MAP ORP Pro-
stějov neboli projekt „Společně pro roz-
voj školství - MAP II ORP Prostějov“ je i 
implementace MAP. Implementace MAP 
neboli aplikování pilotních aktivit do pra-
xe. V rámci implementace MAP a aktivity 
„Děti pro krajinu“ byla realizována další 
část této aktivity, a to výsadba ovocných 
stromů do škol. Jak tato aktivita probíha-
la? V měsíci květnu a červnu bylo do škol 
rozesláno dotazníkové šetření. V  rám-
ci dotazníkového šetření si mohly školy 

vybírat mezi dvěmi možnými aktivitami. 
Jednou z  aktivit bylo pořízení zvýšených 
záhonů pro opylovače. Aktivita zvýšených 
záhonů bude realizována na jaře 2020. V 
současné době probíhá výběrové řízení a 
pořízení těchto zvýšených záhonů. Zvý-
šené záhony budou vyrobeny z přírodních 
materiálů (dubové dřevo- nemořené). 
Druhou aktivitou, kterou si mohly školy 
vybrat v dotazníkovém šetření byla právě 
výsadba ovocných stromů do škol. Tuto 
aktivitu si nakonec zvolilo 9 škol z území 
MAP. Ostatní školy si zvolily aktivitu poří-
zení zvýšených záhonů pro opylovače. 
Co bylo pořízeno v  rámci výsadby ovoc-
ných stromu do škol? Každá škola, která 
se zapojila do aktivity „děti pro krajinu“ 
dostala vybraný strom, kůl pro oporu stro-
mů, chráničku a úvazek. Každá ze škol si 
mohla vybrat z následujících druhů stro-
mů: jabloň, hrušeň, slivoň, renkloda, dřín, 
broskvoň, třešeń, višeň, jeřáb či ořešák. 
Rozvoz ovocných stromů spolu s materiá-
lem pro výsadbu probíhal ve dnech 22.10.-
23.10.2019, kdy byla rozvezena většina 

požadovaných stromů, avšak čekalo se na 
dodávku dřínů, které byly rozvezeny až ve 
dnech 14.11.-15.11.2019. Tímto byly roz-
vezeny všechny stromy do všech škol. Již 
po rozvezení první várky stromů započa-
la jejich výsadba. Výsadbu v  každé škole 
zrealizovaly děti ze zapojených škol. V ně-
kterých školách dokonce byla realizována 
akce i za účasti rodičů dětí.       

Petr Husička 
(koordinátor MAP II - ORP Prostějov)

DĚTI PRO KRAJINU
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Již v ke konci roku 2015 byly zveřejněny první informace o projektech „šablon“. V tomto nástřelu výzvy byly čitelné první mantinely  
výzvy, avšak do finálního vyhlášení výzvy, které bylo nakonec několikrát odloženo  byla tato výzva hodně pozměněna. Výzva byla vyhlá-
šena 23.6.2016 a žádosti bylo možné podávat až do 30.6.2017. Ve výzvě byly alokovány 4 mld. Kč. Žádostí v této výzvě bylo předloženo 
však jen za 3 mld. Proč bylo předloženo žádostí jen za 3 mld. Kč? Dle mého odhadu si dovolím říci, že valná většina škol neměla 
s těmito projekty žádnou zkušenost. Žádnou zkušenost jsem neměl ani já. V průběhu výzvy se měnila pravidla, požadované přílohy  
a bylo tak nutné vždy na tuto situaci reagovat. Nakonec bylo na našem území MAS podáno s moji pomocí celkem 16 projektů „šablon“. 
Konkrétní projekty lze najít v přiložené tabulce. 

PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ NEBOLI ŠABLONY

č. Škola Název projektu Obdržená 
částka

1. Základní škola a Mateřská škola Kostelec na Hané Kostelec 22 1 413 827 Kč

2. Základní škola a Mateřská škola Brodek u Konice Šablony Brodek u Konice 449 275 Kč

3. Základní škola a Mateřská škola Hvozd Šablony Hvozd 247 946 Kč

4. Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Učíme se rádi 948 262 Kč

5. Mateřská škola Skřípov Chůva Skřípov 244 510 Kč

6. Základní škola a Mateřská škola Horní Štěpánov Kvalitnější vzdělávání 298 244 Kč

7. Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané Speciální pedagog MŠ Náměšť na Hané 420 525 Kč

8. Základní škola a Mateřská škola Slatinice Vzdělávejme se společně 851 103 Kč

9. Základní škola a Mateřská škola Drahanovice Vzdělávání pedagogů 233 084 Kč

10. Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice Šablony Bohuslavice 593 102 Kč

11. Základní škola a Mateřská škola Loučany Šablony Loučany 239 073 Kč

12. Základní škola a Mateřská škola Ptení Šablony MŠ a ZŠ Ptení 936 800 Kč

13. Mateřská škola Ústín Šablony Ústín 256 188 Kč

14. Základní škola Náměšť na Hané Šablony ZŠ Náměšť na Hané 346 012 Kč

15. Základní škola Senice na Hané Šablony ZŠ Senice na Hané 577 071 Kč

16. Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané Šablony Čelechovice na Hané 757 536 Kč

Celkem získáno finančních prostředků za výzvu 8 812 558 Kč

Celkem bylo tedy získáno pro školy 8 812 558 Kč. Tyto projekty měli trvat celkem dva roky. V některých případech však byly „šablony“ 
splněny dříve a byly předčasně ukončeny, aby bylo možné realizovat navazující projekty „šablony“. Jako první projekty byly podány 
projekty Základní škola a Mateřské škola Kostelec na Hané a projekt Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova. V případě 
projektu Základní školy a Mateřské školy Kostelec na Hané se jednalo o největší projekt, který byl na území naší MAS podán s mojí 
pomocí.  

V rámci projektů zjednodušeného vykazování, neboli šablon, byly realizovány například následující aktivity: 
• v oblasti personální podpory (chůva, školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog) 
• v oblasti DVPP (další vzdělávání pedagogů- inkluze, ICT, práce s dvouletými dětmi, osobnostně sociální rozvoj, matematická 
   gramotnost, čtenářská gramotnost atd.)
• sdílení zkušeností
• odborně zaměřené tématické setkávání (přednášky na dané téma pro rodiče)
• klub zábavné logiky  a deskových her
• čtenářský klub
• doučování
A další mnoho aktivit, které dle mého názoru i názoru pedagogů přispěly k rozvoji dětí a žáků ve školách.  Na tomto projektu se uka-
zuje, že se najdou i projekty, které mají smysl a výsledky, které jsou jasně viditelné. 
Tento článek je  shrnutí 3 leté práce, která byla v letošním roce završena dokončením všech projektů a podáním závěrečných zpráv  
o realizaci projektů. Ke dni 31. 8. 2019 byly všechny zdárně ukončeny a v zápětí již ve všech školách započaly projekty nové. Rád bych 
také poděkoval všem zapojeným školám za spolupráci.

Petr Husička, animátor MAS
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MŠ SKŘÍPOV

Podzimní čarování
Podzim se ujal vlády a my jsme využili 
jeho barev a darů k inspiraci při tvoře-
ní s  dětmi Zapojili    jsme se do projektu 
Venkovské školy Regionu HANÁ společně 
– Map II a získali jsme lektora volnočaso-
vých aktivit pro výtvarný kroužek v  naší 
MŠ. S tímto projektem získala MŠ finanční 
prostředky na výtvarný materiál pro tento 
kroužek. Každý týden děti obohatí školku 
o své výtvory. Jsme velmi rádi, že se mů-
žeme účastnit.
Další aktivitou, kterou pravidelně zařazu-
jeme  byl výukový program  v rámci zoo-
terapie s  názvem Ještěrky a želvy. Děti 
se s  těmito živočichy seznámily naživo, 
mohly si je pohladit, společně nakrmit  
a dozvěděly se spoustu zajímavostí o je-
jich způsobu života a chovu.
Od zvířátek a výtvarných činností jsme si 
odskočili a navštívili jsme v této době plné 
technických vymožeností místní knihovnu, 
kde si paní knihovnice Hantáková připra-
vila pro děti zajímavý program. Společně 
jsme vybrali knihy, které postupně bu-
deme dětem číst a přitom se připravovat  
na nejhezčí období v MŠ Advent a Vánoce.

Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ Skřípov

MŠ A ZŠ 
BRODEK U KONICE

Exkurze žáků ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 
Brodek u Konice do výrobních závodů
Ve středu 6. 11. 2019 se konala exkurze  
do Hněvotína u Olomouce. Tato akce byla 
záměrně určena pro žáky 8. ročníku, kteří 
se v příštím školním roce budou rozho-
dovat o svém budoucím povolání. Cílem 

exkurze byl rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání, k volbě po-
volání.
Žáci navštívili tři firmy: 
Wanzl, Clean4you a Banat.  
V roce 1947 vyvinul Rudolf Wanzl proto-
typ nákupního vozíku, který prošel řa-
dou vylepšení a změn a je používán do-
dnes. Firma Wanzl je největším výrobcem 
nákupních vozíků na světě. Ročně vyrobí  
a prodá kolem 3 milionů kusů různých 
typů. Výrobní závod v Hněvotíně byl po-
staven v roce 1996. Dnes má tato firma 
kolem 350 zaměstnanců. Žáci si prohlédli 
výrobní provozy. Mnohé jsou plně automa-
tozovány.
Firma Clean4you vznikla v roce 2010. Za-
měřuje se na oblast retailových služeb 
(interiér a exteriér prodejen). V poslední 
době vyrábí sortiment logistických výrob-
ků   a výrobků pro venkovní cvičení (cvi-
čební nářadí, fotbalové branky atd.). Žáky 
během prohlídky zaujala práce na 3D tis-
kárně.
Vyvrcholením celého dopoledne byla ná-
vštěva firmy Banat, která se specializuje 
na stavbu zahradních jezírek. Žáci se pro-
šli  prodejními prostorami. Nejvíce se jim 
líbilo nahlédnutí pod vodní hladinu jezírka, 
kde spatřili nádherné akvárium s rybami, 
které bylo možno si také zakoupit. Napří-
klad cena jednoho jesetera se pohybovala 
kolem 3 tisíc korun.
Průvodci jednotlivých provozů žákům zdů-
razňovali význam strojírenského průmys-
lu pro dnešní dobu a jeho poměrně velkou 
perspektivu do budoucna z hlediska volby 
povolání.
Děkujeme touto cestou výše uvedeným 
firmám za možnost nahlédnout do výrob-
ních závodů, Regionu HANÁ, který celou 
akci finančně podpořil (akce byla pro žáky 
zcela zdarma) v rámci projektu Venkovské 
školy Regionu HANÁ společně – MAP II  a 
panu řediteli Základní školy   a Mateřské 
školy v Hněvotíně Mgr. Vladimíru Čukovi, 
který byl naším společným průvodcem.

Renata Fialová, třídní učitelka 8. ročníku

PROJEKTOVÝ JABLEČNÝ DEN

Projektový jablečný den – 31. října 2019 
– si připravili žáci 8. třídy naší Základní 
školy a mateřské školy T. G. Masaryka 
v  Brodku u Konice pro žáky 1. – 3. třídy 
ve spolupráci s učitelkami těchto tříd. Bě-
hem tohoto dne se žáci dozvěděli o jablku 
nejen mnoho zajímavých informací, ale 
také si procvičili látku několika vyučova-
cích předmětů. Vše probíhalo formou her 
a tvůrčí práce.
Den jsme začali všichni společně zpěvem 
písní o jablku a přidali jsme k tomu i ta-
nec. Dále pokračoval každý z žáků sám na 
jednotlivá stanoviště, která byla rozmístě-
na po celé budově školy. Žáci si zopakovali 
probranou látku českého jazyka: prvňáčci 
skládali písmenkové jablíčko (spojením 
správných dvojic malých a velkých pís-
men psacím i tiskacím písmem), druháci 
přepisovali do jablka text, ve kterém se 
zaměřili na správné psaní vlastních jmen 
a třeťáci doplňovali do jádřince jablka 
správné i nebo y.
V matematice prvňáčci spojovali půlky 
jablíček – jednu s puntíky, druhou s pří-
slušným číslem. Druháci a třeťáci doplňo-
vali do jablíček  „početní hady“.
Používali jsme také modely jabloní. Kaž-
dý žák si mohl  ozdobit čtyři jabloně podle 
jednotlivých ročních období. Dále si vy-
zkoušeli správně seřadit vývojový cyklus 
jabloně. Nechyběly ani pohybové aktivity, 
kdy žáci sbírali jablíčka do košíku. Zají-
mavým stanovištěm byla pro všechny tro-
cha chemie. Každý žák si mohl vyzkoušet 
moštování, včetně ochutnávky vlastnoruč-
ně vyrobeného moštu.
Ve čtvrté vyučovací hodině jsme se spo-
lečně prošli obcí a všímali si různých dru-
hů jabloní a jejich vzhledu v tomto ročním 
období.
Žáci druhé a třetí třídy si pak v posled-
ní vyučovací hodině vyrobili jablečného 
skřítka.
Projektový den měl mezi všemi žáky 
úspěch a věřím, že byl zajímavým zážit-
kem, při kterém se toho všichni hodně 
naučili.  

Marta Heraltová, 
třídní učitelka 1. třídy

ZŠ DRAHANOVICE

ZE ŠKOL A ŠKOLEK
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Projektové dny v Základní škole 
Den vody
8. října 2019 se uskutečnil v  naší škole 
projektový den, který jsme nazvali „ Den 
vody“. Téma bylo hodně závažné a v  po-
slední době častokrát zmiňované. 
Děti jsme rozdělili na dvě skupiny, aby se 
prostřídali na jednotlivých etapách „cesty 
vody“.
Nejprve se žáci seznámili s  koloběhem 
vody v přírodě, spotřebou vody v domác-
nosti, jak je nutné šetřit s touto tekutinou. 
Všichni shlédli příběh o kapce vody „ Film 
O Vodičce“, která doputovala až do čistič-
ky odpadních vod. 
Takovou čističku máme v  Drahanovicích 
také, proto jsme využili situaci, domluvili 
se s pracovníky ČOV a šli jsme se s dětmi 
podívat, jak taková technologie funguje.  
Děti si mohly prohlédnout s  odborným 
výkladem jednotlivé části úpravy vody až  
do konce, kdy  ČOV   opouštěla čistá voda.
Po návratu do školy jsme si s dětmi zopa-
kovali všechny informace, které jsme se 
dověděli. Zazpívali jsme si písničky s vod-
ní tématikou.
Žáci si uvědomili, jak vzácná tekutina voda 
je a jak důležitou má roli v krajině, v na-
šem životě.

Den s knihou

12. listopadu 2019 si školní družina uží-
vala s knihami. Děti s paní vychovatelkou 
navštívily místní knihovnu v  Drahanovi-
cích. 
Paní J. Navrátilová je dlouholetá a zku-
šená pracovnice knihovny, která ví jak 
čtenáře upoutat. Provedla děti knihov-
nou, seznámila je s chodem a upozornila  
na knihy, které jsou pro kterou věkovou 
kategorii vhodné a jak si knihy vybírat. 
Malí čtenáři nadšeně řešili kvízy a hádan-
ky. Paní Navrátilová zdůraznila jak je dů-
ležitá četba, protože rozvíjí slovní zásobu, 
myšlení a představivost u dětí. Nejvíc se 
všem líbila prohlídka knih, časopisů a ko-
miksů. 
Nakonec návštěvníci dostali časopisy 
Čtyřlístek jako dárek a noví zájemci i při-
hlášku do knihovny.   
                                                                         

Iva Psotová, ZŠ Drahanovice 

MJZŠ A MŠ 
HORNÍ ŠTĚPÁNOV
Problematika obrany státu je zařazena 
v  RVP pro základní školy a je začleněna 
do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět 
a Člověk a společnost. V úterý 5. listopa-
du proto žáci 6. – 9.  ročníku absolvovali 
projektový den Obrana se týká všech  re-
alizovaný ve spolupráci se spolky Presafe 
a POKOS (Příprava občanů k obraně stá-
tu). V první části dne byli žác i seznámeni 
s fungováním a úkoly Armády ČR. Výklad 
byl okořeněn osobními zážitky bývalého 
vojáka, což žáci velmi ocenili. Na druhé 
části projektu se žáci sami aktivně po-
díleli. Měli si totiž vybrat osobu, kterou 
považují za hrdinu, a zpracovat prezen-
taci. Výběr hrdiny byl ztížen tím, že měl 
pocházet z našeho regionu. Hledání infor-
mací nebylo v tomto případě jednoduché, 
žáci museli využít kromě obvyklých zdrojů  
i zprávy ze starých novin, kronik a sborní-
ků. Zajímavé údaje získali žáci od pamět-
níků. Žákyně 8. ročníku podnikly složitou 
cestu k  vypátrání kontaktu na manželku 
„svého“ hrdiny, Leopolda Färbera z Bos-
kovic. Na osobní setkání s paní Färbero-
vou a povídání o životních osudech jejího 
manžela budou holky dlouho vzpomínat. 
Hrdinové z  Vícova, partyzánská skupi-
na Jermak operující za 2. světové války 
v  okolí Horního Štěpánova, mladík za-
chraňující topící se dítě či rodinný přísluš-
ník na vojenské misi v Afgánistánu – to je 
jen malý výčet připravených prezentací. 
Při získávání podkladů pro svoji práci se 
žáci dozvěděli řadu zajímavostí z historie 
našeho kraje a uvědomili si, že hrdinové 
mohou být i na první pohled obyčejní lidé 
žijící kolem nás. Všem hrdinům patří naše 
díky.

Pavla Popková
ředitelka MJZŠ a MŠ Horní Štěpánov

MŠ LIPOVÁ

MŠ Lipová je zapojena do programu Ša-
blony II. V rámci těchto šablon se proza-
tím v tomto školním roce uskutečnily tři 
projektové dny. Dva z nich proběhly v MŠ,  
a to projekt „Zdravíkov“ a projekt „Stavi-
tel města“. Jelikož se celoročně snažíme 

děti vést k environmentální výchově, vzbu-
dit v nich zájem a kladný vztah k přírodě, 
spolupracujeme s EKO CENTREM IRIS,  
ve kterém se uskutečnil další projekt 
„Den stromů“. Děti si prostřednictvím 
různých přírodovědných a výtvarných akti-
vit uvědomovaly důležitost stromů pro nás 
lidi, pro ptáky i zvířata, pro celou planetu. 
Dětem se nejvíce líbilo vaření bylinkového 
čaje v kotlíku a tvoření stromu z přírod-
nin. Po celou dobu byly děti aktivní, pěk-
ným přístupem je lektorka vtáhla všechny  
do činností. Byl také kladen důraz na pří-
mý kontakt dětí s přírodou. Projekt byl  
pro děti velmi přínosný. 
Naše mateřská škola také využila mož-
nost lektorství volnočasové aktivity, která 
je plně hrazena z projektu MAP II. Protože 
se u dětí snažíme rozvíjet jejich komuni-
kační schopnosti, zavedli jsme kroužek 
logopedické prevence. Z projektu MAP II. 
jsme také obdrželi 10 000,-- Kč na pomůc-
ky a materiál pro tento kroužek. Zakoupili 
jsme například dva tablety, didaktické hry, 
soubory obrázků k hláskám, odborné kni-
hy a pracovní sešity k procvičování. Tyto 
pomůcky nám dopomáhají rozvíjet řečové 
dovednosti u dětí včetně schopnosti vyja-
dřování, rozšiřovat slovní zásobu, zrakové  
a sluchové vnímání a tříbit jazykový cit. 
Děti si kroužek logopedické prevence vel-
mi oblíbily. 
Mnoho projektů a aktivit nás ještě čeká  
v zimním a jarním období. Děti v naší  
mateřské škole mají program skutečně 
pestrý.

Marie Krejcarová
učitelka MŠ Lipová 

Angličtina pro nejmenší v základní škole 
v Lipové
Hello …, Good morning …, Thank you …  
a další anglická slova a fráze je možné 
slyšet v tomto školním roce i od žáků te-
prve 1. a 2. ročníku naší školy. Pro ně jsme 
v letošním školním roce za podpory MAS 
Regionu HANÁ zařadili do nabídky krouž-
ků i „Angličtinu pro nejmenší“.  
Zájem o tento kroužek je opravdu velký. 
Jednotlivé lekce jsou sestaveny tak, aby 
byly pro děti zajímavé a proto obsahují 
písničky, říkanky a hry, které děti učí ja-
zyk přirozeně používat.  Využíváme také 
interaktivní tabuli, kterou ve škole máme 
a nově zakoupeného tabletu z prostředků 
MAS Regionu HANÁ, který možnosti výu-
ky rozšiřuje o snadné a rychlé vyhledávání 
obrázkové podpory a dostupných on line 
aplikací pro procvičování.  
Jsem ráda, že děti jazyková výuka baví  
a věřím, že v nich buduje pozitivní vztah 
pro předmět anglický jazyk, který je od  
3. ročníku čeká.  
 

Lenka Sekaninová, vyučující kroužku
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MŠ A ZŠ LOUČANY

V Základní a mateřské škole Loučany 
se stále něco děje…
Poslední říjnový den jsme se společně 
s rodiči, prarodiči a ostatními fandy ško-
ly vydali s lampiony procházkou po obci,  
na školní zahradě jsme pak uspávali 
broučky pomocí básniček, písniček a tep-
lého občerstvení. Tato akce byla zakonče-
na velkolepým ohňostrojem.
Školáci se i letos zapojili do česko-sloven-
ského projektu Záložka do škol spojuje 
školy.  10. ročník měl téma List za listem, 
baví mne číst. V pracovních činnostech 
jsme pro naše kamarády ze Slovenska 
vyrobili záložky do knih, které spolu s do-
pisem o naší škole putovaly na Slovensko 
do školy v Levici. 
Další projekt se týkal státního svátku  
17. listopad. V  projektu „30 let svobody“ 
se žáci seznámili s tehdejší dobou, politic-
kým zřízením, porovnávali výrobky tehdy  
a dnes, vyjadřovali s k tématu svoboda, co 
pro ně znamená.
V rámci Šablon II proběhl v základní škole 
projekt „Dřevo ve výtvarné tvorbě, kde se 
žáci seznámili s tímto materiálem, rozví-
jeli své nadání, představivost, zručnost. 
Získali novou zkušenost, nabyli sebevědo-
mí, že každé dílo je krásné pro toho, kdo 
jej tvoří.
V  mateřské škole se uskutečnily 2 pro-
jektové dny, „Dramatizace pohádky“, při 
které děti vyzkoušely práci s  maňásky, 
vysvětlily si ponaučení z pohádek a tvořily 
loutky dle své fantazie.
V projektovém dnu „Naše zoubky“ se děti 
hravou formou naučily správné péči o svůj 
chrup.
Blíží se vánoční čas, který i my chceme 
prožít s dětmi slavnostně.
Základní i mateřská škola chystá akce, 
na které budete pozváni formou letáčků. 
Informace najdete i na stránkách školy 
www.skola-loucany.cz.

Zuzana Pumprlová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Loučany

MŠ LUBĚNICE

O tom, co se v naší MŠ děje, rodiče a ve-
řejnost pravidelně informujeme v týdení-
ku Školkoviny. Text doprovází fotografie  
z našich činností a programů. Zveřejňuje-
me je v prostorách mateřské školy a také  
na webu. A s dětmi tyto ŠKOLKOVINY 
pravidelně čteme a prohlížíme. Mateř-
ská škola pracuje s koncepcí montessori  
a z fotografií je zřejmé, nakolik se dětí za-
pojují do všech aktivit včetně vaření, prá-
ce na zahradě, přípravě společných akcí 
apod.
Například podzim byl ve znamení  
DÝŇOHRANÍ, které pořádá MŠ už několi-
kátým rokem nejen pro naše rodiče a děti, 
ale také pro širokou veřejnost. Zaměst-
nanci vždy uvaří několik litrů dýňové po-
lévky, připraví pomazánky, dýňové bowle 
pro děti i dospělé. Na přípravě se podílejí 
také rodiče, kteří nám tento rok zajisti-
li úžasnou dýňovou cukrárnu. V nabídce 
bylo několik druhů zákusků z dýní. A vše 
bylo natolik vynikající, že jsme se rozhodli 
vydat DÝŇOVOU KUCHAŘKU. Celou akci 
doprovázela soutěž „O nélepší loběnickó 
deňu“.
Zkrátka máme rádi společné zážitky  
a sdílení krásných věcí.

Radomíra Tylichová
ředitelka MŠ

Radomíra Tylichová

MŠ BÍLOVICE - LUTOTÍN

Jak jsme v naší MŠ sázeli ovocné stromy
Koncem října 2019 se naše zahrada v pří-
rodním stylu v MŠ Bílovice – Lutotín, roz-
rostla o 4 nové ovocné stromy.
Tyto jsme obdrželi od MAS Regionu HANÁ, 
společně s kůly, úvazy a plastovými chrá-
niči kmene.  Jedná se o 2 švestky, jeřáb  
a ryngli.

Společně s  dětmi jsme se na výsadbu 
stromů velice pečlivě a zodpovědně při-
pravili. Děti byly seznámeny s pracovním 
postupem a s jednotlivými druhy ovocných 
stromů. Za pěkného slunečného počasí se 
děti společně s pedagogy pustily do práce. 
S velkou chutí pomáhaly při výsadbě, vy-
zkoušely si v praxi všechny práce s tímto 
spojené a užily si přitom spoustu legrace. 
Každý den při pobytu venku chodí děti 
stromky zalévat, povídají si s nimi a spo-
lečně se všichni těšíme na ovoce a na to, 
až si v  budoucnu budeme v  jejich stínu 
hrát.

Jitka Studená, ředitelka

MŠ NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Když se potkají generace, dějí se 
zázraky.
...a zázraky se opravdu dějí, když vidíte 
úsměvy a radost babiček i dětí.
Naše mateřská škola je zapojena do akti-
vit, které zaštiťuje obecně prospěšná spo-
lečnost „Mezi námi“ o.p.s. Tato společnost 
šíří myšlenku mezigeneračního setká-
vání. Realizačnímu týmu „Mezi námi“ se 
podařilo ve spolupráci s pedagogy, akti-
vizačními pracovníky a dalšími podporo-
vateli vytvořit propracovaný systém me-
zigeneračních setkávání v hlavních pěti 
programech. Díky těmto programům se 
potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl 
třeba více než 80 let života. Děti, babič-
ky a dědečkové mají možnost se poznat, 
společně objevují své rozdílné světy. Právě 
děti a starší lidé nejvíce žijí přítomností, 
rádi si hrají a váží si projevů pozornosti.
Naše mateřská škola byla ve spoluprá-
ci s RC Heřmánek v Olomouci v loňském 
roce zapojena v programu „Přečti“,  
ve kterém budeme pro jeho úspěšnost  
pokračovat i v  tomto školním roce. Nově 
se zapojíme do programu „Povídej“. 
Senioři se s našimi dětmi setkávají dva-
krát měsíčně. Jedenkrát v mateřské škole
a jedenkrát v Domově seniorů František, 
kde se setkávají s větší skupinou seniorů.
Aktivity jsou připravovány vždy na míru 
v souladu se vzdělávacím programem 
mateřské školy a aktivizačním plánem 
seniorského zařízení. Babičky si s dětmi 
společně povídají, zpívají, cvičí jógu, po-
slouchají pohádky, tvoří a hlavně si předá-
vají své pocity, úsměvy a energii.
Pokud naše mateřská škola zrealizuje 
nejméně sedm setkání v průběhu školní-
ho roku, získá oprávnění k užívání značky 
„Mezigeneračně“, která je oceněním do-
savadní práce a důkazem, že u nás v ma-
teřské škole to mezigeneračně žije. 
Je nám velkou ctí, že o naši práci projevil 
zájem i známý dokumentární fotograf Jin-
dřich Štreit, který nedávno vystavoval také 
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u nás na zámku. Přislíbil dokumentování 
našeho setkání s babičkami, což by pro 
nás byla veliká čest.

Marta Potúčková, 
uč. MŠ -  koordinátorka projektu

Sázíme stromy s dětmi 

Naše mateřská škola je velmi úzce spo-
jena se základní školou, se kterou pořá-
dá celou řadu společných aktivit. Jednou 
z  posledních aktivit byla implementační 
aktivita v rámci projektu Venkovské školy 
Regionu HANÁ společně – MAP II, reg.č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584 s  ná-
zvem „Sázíme stromy s dětmi“. 
V  rámci této aktivity nám žáci druhého 
stupně pomohli zasadit čtyři ovocné stro-
my. Na samotnou výsadbu navázaly aktivi-
ty jednotlivých oddělení MŠ. Každé oddě-
lení si vybralo svůj strom, pro který si děti 
vymyslely jméno. Následně děti „svému“ 
stromu zazpívaly a ozdobily jeho na pod-
zim již holé větve. 
Tato implementační aktivita je v  sou-
ladu s  naším Dlouhodobým plánem  
environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty pro mateřskou školu, protože 
se naše MŠ dlouhodobě profiluje envi-
ronmentálně a je nositelem mezinárodní-
ho titulu Ekoškola. 
Prostřednictvím výsadby ovocných stro-
mů dojde k  rozvoji klíčových kompetencí 
u dětí zejména v  oblasti EVVO. Budeme 
pozorovat stromy a jejich proměny v rám-
ci jednotlivých ročních období, budeme  
o stromy pečovat a už teď se těšíme na 
první plody. Na první podzimní ovocné 
sklizně budou plynule navazovat další 
aktivity, jako jsou například Jablíčkové 

slavnosti, kdy si děti vyzkouší vyrobit na-
příklad mošt.

Pavla Valentová, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ SENICE NA HANÉ

Jsme opět Zelenou školou Olomouckého 
kraje
Každým rokem vybírá hejtmanství nej-
lepší vzdělávací instituce,  které se věnují 
přírodě, vzorně třídí odpad nebo podnikají 
další ekologické aktivity. Těmto školám 
pak propůjčuje na jeden rok titul Zelená 
škola Olomouckého kraje. Naše škola zís-
kala tento titul již po třetí. Jako vítěz jed-
né z kategorií (ZŠ 1. a 2. stupeň) získáme 
finanční prostředky, které pak můžeme 
použít například k nákupu speciálních vý-
ukových pomůcek nebo zahradního nářadí 
a materiálu. 
A co tedy v  oblasti environmentálního 
vzdělávání podnikáme? Kromě toho, že 
se při výuce řídíme plánem environmen-
tální výchovy a témata máme zařazena 
do různých vyučovacích předmětů, pořá-
dáme různé projektové dny a v  průběhu 
jara i podzimu u nás probíhá tradiční sběr 
starého papíru a elektroodpadu. V  letoš-
ním školním roce máme všechny učeb-
ny vybaveny kontejnery k  třídění odpadu,  
o které se starají přímo žáci. Ti se také ka-
ždoročně mají možnost zapojit do přírodo-
vědných a badatelských kroužků, v nichž 
pozorují zajímavosti v  přírodě, pečují  
o naše školní zvířata, podnikají exkurze 
k  chovatelům, na výstavy zvířat i rostlin, 
do botanických zahrad. Snad i díky těmto 
aktivitám pak dosahujeme velkých úspě-
chů v  přírodovědných soutěžích a olym-
piádách. V  letošním školním roce jsme 
podpořili výuku přírodovědných předmětů 
vybudováním laboratoře a modernizací 
přírodovědné učebny s kabinetem a v pra-
covních činnostech nám bude pomáhat 
také nová venkovní učebna a u ní prostor 
pro pěstitelské práce. 
Věříme, že environmentální výchova dětí 
je tou nejlepší pomocí přírodě, a  může-
me ji uskutečňovat jen s pomocí aktivních 
a zapálených učitelů, které na naší škole 
naštěstí máme.

Kateřina Prucková, 
ředitelka ZŠ Senice na Hané

ZŠ SLATINICE

Ze slatinické školy
Že se v každé škole pořád něco děje, není 
žádná novinka. I my se snažíme přiblížit 
se dnešní době a zapojit do výuky moderní 
technologie. Naši jazykovou učebnu vy-
užíváme nejen pro aktivní výuku jazyků, 
pro „skypování“ s žáky z  jiných zemí, ale 
i k  virtuálním výletům do různých koutů 
světa. Do průběhu školního roku zařa-
zujeme tzv. „Dny učení jinak“. Chtěli by-
chom, aby si žáci učení užili, ne ho přežili.
Společně jsme v  loňském školním roce 
navštívili sekvojový park v  Kalifornii, což 
byl pro všechny nevšední zážitek. Virtuální 
prohlídka byla součástí projektového dne.
V  letošním školním roce jsme v  podob-
ném duchu pracovali celý den na tématu 
„mořské želvy“, zkoumali jsme průběh 
jejich života, výskyt, jejich nepřátele. In-
formace jsme si převedli také do anglič-
tiny a nakonec jsme si povídali o životním 
prostředí, protože paní průvodkyně v želví 
nemocnici v Jižní Karolíně, kterou jsme si 
měli možnost virtuálně prohlédnout, nám 
sdělila, že největší hrozbou mořských želv 
jsou plasty. Želvičky si poté děti mohly vy-
robit z papíru či z keramické hlíny.
Formou Mystery  skypu mají žáci možnost 
dostat se do různých zemí světa. Jejich 
úkolem je prostřednictvím jednoduchých 
otázek dopátrat se, do jaké země volají. 
Žáci na druhé straně spojení mají úkol 
stejný. V  roce 2019 jsme se takto setka-
li s dětmi ze Švédska, Polska, Bahrainu, 
Pákistánu i z  Indie. Dozvěděli jsme se  
o jejich zemích, zvycích a tradicích, jak to 
chodí u nich ve škole. Někdy je třeba, aby-
chom si přivstali, anebo zůstali ve škole 
déle, ne všichni se nacházíme ve stejném 
časovém pásmu. Když je to ale pro dobrou 
věc, proč ne.
Aby to nevypadalo, že přírodu poznáváme 
jen virtuálně, zmíníme ještě projektový 
den zaměřený na bližší poznávání Slati-
nic a jeho okolí, kdy všechny třídy plnily 
zadané úkoly během výšlapů do nedale-
kých míst a poté se navzájem informovali  
o tom, co nového se dozvěděli.
Jak se nám daří a co ještě zažijeme v ná-
sledujících měsících, se dozvíte například 
na facebooku školy nebo na našich webo-
vých stránkách.
Všem přejeme krásné vánoční svátky plné 
klidu a rodinné pohody!

Kolektiv učitelů Základní školy
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MŠ A ZŠ 
ČECHY POD KOSÍŘEM
Zahájení školního roku 2019/20
Letošní zahájení školního roku bylo výji-
mečné. Byla realizována celková rekon-
strukce inženýrských sítí stávající budovy 
základní školy, včetně rozsáhlých úprav 
interiérů školy, zateplení, nové střechy, fa-
sády a instalací rekuperačních jednotek. 
Dále jsme dokončili přístavbu kmenové 
učebny, sociálního zařízení, kotelny, šat-
ny a nového vchodu do školy z ulice Víska.  
Také jsme letos poprvé v historii naší ško-
ly  otevřeli pátou třídu. Každý ročník se učí 
samostatně ve své třídě. Výuku se snaží-
me žákům zpestřovat, hledáme cesty no-
vých aktivit, aby získávání poznatků pro-
bíhalo netradiční formou. Velice oblíbené 
jsou projektové dny, kdy žáci získávají po-
znatky se zájmem, přirozeným způsobem 
a učí se spolupracovat v týmu.
Začátkem školního roku již tradičně re-
alizujeme projekt Poznej svou obec, kdy 
navštěvujeme významné památky v  obci 
- zámek, kostel, dále muzeum kočárů  
a hasičské muzeum. Letos jsme projekt 
zaměřili jiným směrem. Věnovali jsme 
se obecním symbolům - znaku obce  
a praporu, jak vypadají, z čeho se skládají. 
Žáci si poskládali puzzle znaku a praporu,  
a poté si každý žák navrhl svůj vlastní znak 
obce. Dále jsme se seznámili s historií ne-
jen naší školy, ale i s podobou vyučování 
v  minulosti. Prohlíželi jsme a zjišťovali, 
jak vypadalo vysvědčení, jaké se používaly 
pomůcky a učebnice ve výuce, co si žáci 
dříve oblékali a spoustu dalších zajíma-
vostí. Například jakou svačinu si žáci no-
sili během světových válek. Závěrem jsme 
porovnávali získané informace o minulosti 
a současnosti naší školy. Žáci se také se-
známili s  významný rodáky, mezi které 
neodmyslitelně patří Jan Karel Hunčov-
ský, vynikající lékař, léčil i W. A. Mozarta. 
Měli možnost si prohlédnout budovy, kte-
ré byly postaveny díky dalšímu rodákovi 
Bedřichu Hacarovi. Významnou osobností 
byl i  František Železňák,  hlavní inspektor 
vojenských hudeb v Praze. Měli možnost 
vidět jeho skladby, které napsal v Čechách 
pod Kosířem a poslechli si klavírní ukáz-
ku jeho kadencí. Při vycházce obcí žáci 
poznávali významné kapličky, vyhledali 
sochu sv. Jana Nepomuckého a u Pomní-
ku padlých 1. a 2. světové války si připo-
mněli význam jejich obětí. V  neposlední 
řadě jsme se zabývali hanáckým nářečím 
a písněmi z Hané. Následující řádky pro-
zradí více.
„Během pondělniho projektovyho dňa  
o naši obce sme se s děťma po skupinách 
zastavile take na naši urodné Hané. A tak 
jak te naše ratolesti sme se prozkóšele 
v hanáckym jazeko, tak e Vás, návštěv-

nike toď tech stránek trocho potrápime, 
ešle dobře porozomite. Na začátko sme 
si s děťma povekládale, kde vlastně že-
jem, v jakym krajo, okrese, regiono. Pak 
sme se na kos řeči zastavile na lóčce, 
kde sme se naočele sict trávo oprav-
dickó kosó. Abe řeč nestála, tož sme si 
o té práce zazpivale pěknó pisničko A já 
mám lóčičko... Slova té pisničke sme si 
pěkně rozebrale a naočele je veřikovat.  
V pisničce se zpivalo o panáčkovi, které 
si namlóval panenko. To si pak muhl ob-
lict do hanáckyho kroja, které sme měle  
na okázko a všecke části sme si pěkně po-
menovale a okázale si, jak se kroj obliká. 
Naočele sme se hanácke nejenom zpivat, 
ale e mlovit. Řekle sme si hafol sluvek, 
ktery sme překládale a hádale, co asi zna-
menaji. Děti si je pak vehledávale ve spo-
jovačce a loštěle hanáckó křižovko. Pro 
spósto děti to bel velké ořišek, protože 
hanácke ož dnes mlovi málogdo a jenom 
pár jedincu sleši mlovit nekeho z domo. Je 
to velká škoda a bodem se snažet, abe ten 
náš pěkně křópavé hanácké jazek uplně 
nevemizel“.  
Celoškolní projekt o naší obci jsme za-
vršili besedou s  panem starostou naší 
obce Ing. Milanem Kiebelem. Žáci  
nedočkavě čekali na povídání o práci 
starosty obce, měli možnost zhlédnout 
reprezentativní ručně vyšívaný pra-
por obce a v  závěru besedy pan staros-
ta odpovídal žákům na zvídavé otázky. 

Iveta Slámová, ředitelka ZŠ a MŠ
Veronika Slavíčková, vychovatelka ŠD

MŠ A ZŠ
ČELECHOVICE NA HANÉ

Jablíčkový den
V pátek 4.10. byl jablíčkový den. Nejdřív 
jsme psali básničky do papírového jablíč-
ka. Potom jsme strouhali a krájeli jablka. 
Z jablek jsme vyráběli koláčky, jednohub-
ky a punč.
Nakonec jsme všecko ochutnávali. Líbi-
lo se mi, jak jsme jedli jednohubky a jak 
jsme strouhali jablka a louskali ořechy. 

Ondra Kratochvíl, 3. tř.

V pátek 4. října jsme měli jablíčkový den. 
Nejdřív jsme psali do jablíčka básničky 

a četli jsme si o jablíčkách. Potom jsme 
strouhali jablíčka a louskali ořechy. Jak 
jsme dostrouhali a dolouskali, tak jsme 
udělali jablkový pudink a nalili jsme ho 
na piškotové těsto. Nakonec jsme vyrobili 
ořechovou pomazánku a pak jsme se pus-
tili s chutí do jídla. Nejvíc se mi líbilo, jak 
jsme dělali moc dobré dortíky.

Maruška Krejčířová, 3. tř.

V pátek 4. října byl jablíčkový den. Napřed 
jsme psali do papírového jablíčka básnič-
ku a povídali si o jablíčku. Pak jsme lou-
pali jablíčka, strouhali jsme je a louskali 
ořechy. Z toho byl jablíčkový dortík a čaj. 
Nakonec byla ořechová pomazánka na ro-
hlíku. Všechno bylo skvělé a nejvíc jsem si 
pochutnala na dortíku.

Nela Ondrašinová, 3. tř.

….. Mně se líbilo, že jsme kuchtili a pak 
jsme jídla ochutnávali. Nelíbilo se mi, že 
jsme museli umývat nádobí.                                                                      

Adélka Pinkavová, 3. tř.

….. Nakonec se nám rozlilo pití, ale byla 
to legrace. Byl to príma den a doufám, že 
bude i příští rok.                                                                                                

Klárka Smutná, 3. tř.                                                       

MŠ A ZŠ
KOSTELEC NA HANÉ

Nová učebna fyziky
V  rámci projektu Inovace odborných 
učeben pokračujeme ve snaze připravit  
našim žákům moderní pracoviště, které 
je kvalitně připraví pro budoucí pracovní  
život. Letos jsme se proto rozhodli zreno-
vovat učebnu fyziky v  budově nové školy. 
Po vymalování a pokládce nové podlahy 
následovalo vybavení novými lavicemi. 
Staré a často nefunkční stanice byly na-
hrazeny moderními pracovními stoly, 
které by měly vydržet zvýšenou zátěž při 
realizaci nejrůznějších pokusů. Pro žáky 
je připraveno celkem 30 míst. Také pro 
pedagogy bylo připraveno odpovídající zá-
zemí, součástí vybavení je také moderní 
učitelská katedra, které slouží k demon-
straci nejrůznějších pokusů. Při realizaci 
pak využíváme nejrůznějších pomůcek, 
které spadají do oblasti optiky, měření fy-
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zikálních dějů, elektřiny či magnetismu. 
Opravdu pyšní jsme na dotykový displej, 
který v podstatě nahradil klasickou tabuli. 
Učitel má při práci výrazně více možností, 
jak využívat moderní informační techno-
logie v praxi. Fyzika nepatří zrovna k nej-
lehčím předmětům, proto přejeme žákům 
dobrý start v  novém učebním prostředí. 
Doufáme, že se jim bude opravdu dařit.
Děkujeme MAS Region HANÁ za spolu-
práci v projektu, městu Kostelec na Hané 
za pomoc při financování a rád bych po-
děkoval i panu školníkovi, který svým 
pracovním nasazením ušetřil škole řadu 
finančních prostředků při samotné reali-
zaci.

Oldřich Bezdomnikov, 
ředitel ZŠ a MŠ Kostelec na Hané

Projekt Erasmus+

V týdnu 4. - 9. listopadu jsme se zúčast-
nili takzvaného stínování v  Holandsku. 
Hlavním principem stínování je sdílení  
a výměna zkušeností mezi učiteli. Ti se tím-
to způsobem profesně zdokonalují a na-
byté zkušenosti mohou prakticky začlenit  
do výuky ve svých předmětech.
V  průběhu celého týdne jsme navštívili 
celkem tři školy ve východní části Nizoze-
mí. Největší z nich byla ve městě Oldenza-
al. Tato škola, čítající přes 1200 žáků a 150 
učitelů, byla velmi prakticky zaměřená  
a žáci se tu kromě teoretických předmětů 
vzdělávali také v  praktických činnostech. 
Byla tu elektrodílna, autodílna, sekce, kde 
se žáci učili vařit nebo třeba starat o zví-
řata a mnoho dalších. 
Žáci byli již ve věku 12 let rozřazeni do tří 
„výkonnostních“ úrovní. Třídy s nadanější-
mi žáky pak měly dosti rozdílnou úroveň 
požadavků než třídy s  méně nadanými 
žáky. Toto brzké rozřazení nám přišlo vel-
mi praktické a i pro samotné žáky velmi 
užitečné.
Další dvě školy, jedna rovněž v Oldenzaalu 
a druhá ve městě Denekamp, byly pod-
statně menší. Jednalo se o základní ško-
ly, kde byly prosazovány moderní trendy 
vzdělávání. Žáci tu měli dostatek volnosti 
ve výběru, čemu se zrovna chtějí věnovat, 
zároveň jim byly nastaveny jasně dané 
požadavky, co by měli za určenou dobu 
zvládnout. Tento přístup nabízel žákům 
větší míru volnosti, ale zároveň vyžadoval 

minimálně stejnou míru sebeuvědomění 
a zodpovědnosti za svou práci.
Všechny navštívené školy byly výborně 
materiálně vybaveny. Na dvou menších 
školách měli téměř všichni žáci tablety 
nebo notebooky, na kterých byly licenco-
vané programy, především do matematiky 
a holandského jazyka. Žáci s nimi dokáza-
li ve spolupráci s vyučujícími velmi efek-
tivně pracovat.
Pracovní cesta do Holandska pro nás byla 
velmi obohacující. Každý den jsme viděli 
spoustu inspirativních věcí a některé ná-
měty jistě zkusíme promítnout i do naše-
ho vyučování.

 
Václav Kubeček a Václav Slovák, 

ZŠ a MŠ Kostelec na Hané

MŠ A ZŠ LAŠKOV
Letošní rok jsme aktivně prožili v  rámci 
různých aktivit. Nejpřínosnější a největ-
ší zážitek byl pro žáky naší školy týdenní 
pobyt na ekovýchovném programu ve SEV 
Švagrov – Vernířovice. Pobyt byl cíleně 
zaměřen na posilování vztahu žáků k pří-
rodě. Žáci poznali zdejší krásné prostře-
dí Jeseníků. Prozkoumali zdejší biotopy, 
prohloubili si znalosti v rámci přírodovědy 
a prvouky. Zdokonalili se v  oblasti třídě-
ní odpadu, sami důkladně ve škole třídí 
odpad do sběrných nádob umístěných  
na chodbě školy. Při programu Recy-
klohraní sbíráme veškerý drobný elektro-
odpad. Zapojili jsme se do soutěže Věnuj 
mobil a pojeď do ZOO. K  dnešnímu dni 
jsme nasbírali 310 vyřazených mobilních 
telefonů. Z  Certifikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti Asekol vyplý-
vá, že naše škola odevzdala 397,98 kg 
starého elektra. Tím jsme uspořili 7,50 
MWh elektřiny, 485,08 litrů ropy, 30,11 m3 
vody a 0,19 tun primárních surovin. Na-
víc jsme snížili emise skleníkových plynů  
o 1,46 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 6,18 tun. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Také sbíráme starý papír, kte-
rého letos bylo nasbíráno  3  420 kg. Pro 
zvěř bylo nasbíráno přes 1000 kg kašta-
nů. V programu Les ve škole jsme nadále 
oceněni Certifikátem Lesní třídy a jsme 
patronem 10 m2 Nového pralesa na Ješ-
tědském hřebeni. Je nám líto, že je to pro 
nás velmi daleko, abychom prales mohli 
navštívit. Věnujeme se lesní pedagogice, 
kde se žáci i děti z MŠ za doprovodu zku-
šených lesních pedagogů z pobočky ÚHÚL 
v Olomouci podívají do lesa v okolí školy. 
V  přírodovědném kroužku jsme splnili 
bronzový odznak Zápisník malého adepta 
myslivosti a pokračujeme v plnění stříbr-

ného odznaku.
Od roku 2018 jsme přihlášeni do výzvy 
„Sportuj ve škole“ v rámci Asociace škol-
ních sportovních klubů ČR. Také druhým 
rokem pracuje na škole oblíbený Lego 
kroužek bricks 4 kidzR. Velký ohlas má  
u žáků ZŠ projekt Ovoce a zelenina do škol 
a Mléko do škol. Žáci se vždy těší na balí-
ček, který dostanou. Na závěr roku čeká 
žáky a děti Advent a Vánoce na zámku 
v  Náměšti na Hané nebo v  Čechách pod 
Kosířem. 
V  nastávajícím roce 2020 přejeme obča-
nům a přátelům školy hodně zdraví, spo-
kojenosti a mnoho pracovních i osobních 
úspěchů.  

Hana Mikulková, 
ředitelka ZŠ a MŠ Laškov

MŠ A ZŠ PŘEMYSLOVICE

Projektové dny
V  úterý 22. října 2019 se žáci 2. stupně 
naší školy zúčastnili v rámci projektu Šab-
lony Přemyslovice II exkurze v Lažánkách 
u Blanska. Navštívili jsme včelařskou fir-
mu s romantickým názvem „Mydlidědek“. 
Ta se kromě chovu včel zabývá též výrobou 
mýdel a svíček z  včelího vosku. Žákům 
byla v rámci tohoto projektu hrazena do-
prava autobusem. Celý program byl rozlo-
žen do čtyř částí:
1. Seznámení s  historií firmy, jejím za-
měřením, výchovnými a obchodními cíli, 
vztahu k přírodě, informace o chovu včel 
a včelích produktech.
2. Praktická část:
Výroba mýdel s voňavými přísadami.
3. Praktická část:
Výroba svíček ze včelího vosku.
4. Ohodnocení výrobků žáků zaměstnanci 
firmy, vyhodnocení celé akce, shrnutí te-
oretických poznatků žáků formou dotazů 
a volné diskuze, rozdání propagačních 
materiálů a možnost zakoupení firemních 
výrobků.
Celou akci jsme zakončili přírodovědnou 
vycházkou okolní přírodou, kde jsme ob-
divovali například starodávný větrný mlýn, 
lom na kaolín nebo muzeum výrobků 
z šedé litiny.
Ve středu 23. října 2019 se celá naše zá-
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kladní škola zapojila do dalšího projektu. 
Tentokrát jsme nemuseli nikam cesto-
vat. Zavítala k  nám totiž firma Seiferos, 
zabývající se chovem a ochranou dravců, 
jejich výcvikem a vracením zraněných 
ptáků zpět do volné přírody.  Seznámili 
nás s celkem asi 30 druhy dravců a sov, 
předvedli nám, co umí a prozradili spous-
tu zajímavých věcí o životě a schopnostech 
těchto letců. Výra velkého jsme si mohli 
všichni pohladit. Celého programu se 
zúčastnily nejen děti z  mateřské školky  
a žáci ZŠ, ale přivítali jsme i děti a žáky 
ZŠ a MŠ Pěnčín. Bylo to velmi zajímavých  
a vtipných 60 minut. Z  projektu bylo žá-
kům školy hrazeno vstupné.

Marta Popelářová, ředitelka

MŠ A ZŠ PTENÍ
Oslavy 70. výročí otevření školy ve Ptení
Zaměstnanci školy ve Ptení několik týdnů 
připravovali velkolepé oslavy  70. výročí 
otevření současné budovy. 
Co vše bylo u nás k  vidění? Akce začala 
v  pátek 11. října. Orientační tabule hned 
při vstupu návštěvníky směrovaly do tříd 
s  názvy: Zlatá vařečka, Branný den, Vý-
lety, Lyžák, Divadlo, Spartakiáda, Sport, 
Orientační běh, Karneval, Pohádkový les, 
Pionýři, Mikuláš, Besídka, Tábor, Společ-
né foto…
Ve foyer školy byla dokumentace historie 
všech ptenských škol, které v  minulosti 
sídlily v různých budovách. 
V kantýně byla možnost zakoupit si chle-
bíčky, tradiční „bufet“ a k tomu si dát ka-
fíčko ve Fairtrade kavárně. Tu připravili 
žáci kroužku Světové školy a zájemcům 
vysvětlovali zásady Fairtrade obchodu.
Jak ve dvou nadzemních podlažích, tak 
v  suterénu školy čekala na návštěvníky 
bohatá škála dobových předmětů a foto-
grafií. Jedno z oddělení školní družiny se 
změnilo v Retro třídu a kdo chtěl, odchá-
zel z  ní se svojí čerstvě natištěnou retro 
podobiznou. 
V jiné třídě na návštěvníky čekalo překva-
pení v  podobě chemických a fyzikálních 
pokusů v podání žáků školy. 
V 18:00 začalo v aule školy setkání s bý-
valými zaměstnanci a s „prvními prvňáč-
ky“, kteří zasedli do lavic nové školy ve 
školním roce 1949/1950. O podívanou se 
postarali žáci i pedagogové školy svým vy-
stoupením, které všechny rozesmálo.
Mateřská škola ve Ptení má 3 třídy, po-
slední jsme otevřeli 1.9.2019. Kdo měl 
chuť zajít si do školky, na toho čekaly 
veselé paní učitelky, vzpomínky na před-
školní věk, dobové fotografie, kroniky  
a hrací koutky, v nichž se mnozí dospělí 
k hračkám alespoň na okamžik opět vrá-
tili…

V  sobotu program navázal v  podobném 
duchu, příjemným zpestřením byla zá-
bavná show pro děti i dospělé s Tommyho 
parťáky. 
Ve školní jídelně paní kuchařky nachystaly 
pestrou ochutnávku současných jídel.
Děkujeme všem za přízeň v  uplynulých 
sedmi dekádách a škole přejeme mnoho 
dalších úspěšných akcí.

Viera Šmilňáková, ředitelka

Vyhráli jsme 5. ročník Hejtmanova 
poháru!
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu 
zápolí školy ve zdolávání opičí dráhy plné 
různých překážek a v plnění hejtman-
ských výzev.
Titul nejlepší krajské školy a originální 
pohár hejtmana získá škola s největším 
počtem bodů v každém kraji.
Zapojujeme se do soutěže každý rok. Žáci 
před proběhnutím dráhy na čas trénují 
v hodinách tělocviku jednotlivé disciplíny.
Co jsou hejtmanské výzvy?
1.) Poctivá škola
a) včasné zaregistrování
b) včasné nahrání videí a fotek z proběh-
nutí a stavba dráhy
c) sepsání a nahrání vlastní přísahy - že 
budeme cvičit poctivě, svědomitě, navzá-
jem se budeme podporovat,...
2.) Kreativní škola
a) sepsali jsme a pomocí hudebních ná-
strojů nazpívali vlastní hymnu
b) uspořádali jsme sportovní karneval
c)  vytvořili jsme během roku několik ná-
stěnek na téma Hejtmanův pohár - dávali 
jsme tam fotky, text přísahy, ...
3.) Akční škola
a) zaslali jsme video, kde se žáci navzájem 
podporují - fandí
b) vymysleli jsme vlastní dráhu Hejtmano-
va poháru
c) vymysleli jsme vlastní výzvu pro ostatní 
školy, „Hejtmanovu abecedu“, naše výzva 
byla vybrána a získali jsme bonusové body 
- na každé písmeno: HEJTMANŮV POHÁR 
- jsme vymysleli a předvedli nějaký sport
4.) Hejtmanův pohár nejen ve škole
a) žáci nakreslili komiksy na téma HP
b) donesli vlastní fotky, jak sportují ve 
volném čase - bruslení, florbal, lyže, ori-
enťák, ping pong,...
5.) Ostatní 
a) HP jsme doporučili další škole a poslali 
jsme jí odkaz na soutěž, aby se taky mohli 
přihlásit
b) ohodnotili jsme HP 
6.) Extra výzvy - ty vymyslely školy 
a) Hejtmanská abeceda - ta naše
b) Záchranáři - člunkový běh
c) Oživlá opičí dráha - dráha bez pomůcek, 
jen pomocí našich těl
Ve středu 6. 11. 2019 jsme si dovezli  

z  Prahy pohár s  titulem „Nejlepší škola 
v Olomouckém kraji“ a vysportovali jsme 
poukázku na nákup sportovního vybavení 
pro školu v hodnotě 10000 Kč.
Slavnostní předání cen v reprezentačním 
sálu na Staroměstské radnici v Praze, jak 
orloj vypadá zevnitř, zmrzlinu, procházku 
uličkami města a jízdu vlakem si užili žáci, 
kteří měli nejlepší časy v překonávání opi-
čí dráhy.
 Ve škole máme tyto vzácné poháry čtyři, 
hlavně díky paní učitelce Markétce, kte-
rá všechno koordinuje, díky tělocvikářce 
Lucii a jejímu aktivnímu zapojení se a že 
všechno umí parádně naplánovat, díky 
učitelce Veronice, která s  žáky 6. třídy 
v hodinách výtvarné výchovy vytvořila nád-
herné komiksy a díky obětavosti třídních 
učitelů a díky nadšení všech žáků!

Viera Šmilňáková, ředitelka

ZUŠ KONICE

Státní svátek 28. října 2019 Základní umě-
lecká škola Konice oslavila netradičně,  
a to křtem nového CD dechové kapely 
,,Holóbkova mozeka“, která působí při 
ZUŠ Konice. 
Slavnostní koncert spojený s křtem CD se 
konal v kulturním domě v Malém Hradis-
ku.
Pozvání jako kmotři nového CD přijali 
manželé Jan a Ivana Slabákovi, které jistě 
všichni dobře známe z  dechovky Mora-
vanka. Vzácným hostem byl i ředitel Zá-
kladní umělecké školy Letovice pan Petr 
Křivinka. Koncert si užívali nejen muzi-
kanti, ale i diváci, kteří zaplnili celý sál 
kulturního domu a mohli tak společně 
prožít slavnostní koncert spojený nejen  
s dobrou  muzikou, ale i vtipným slovem 
kapelníka Jiřího Holuba. 
,,Holóbkova mozeka“ hraje s  radostí již  
16 let a za tu dobu se jim podařilo natočit 
již druhé CD, které jistě nebylo poslední…! 

Lucie Najbrová
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V září letošního roku byla dokončena environmentální učebna na I. stupni ZŠ Náměšť na Hané. Celková cena díla byla 3 626 842 Kč. 
Městys získal podporu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši téměř 1 mil. Kč prostřednictvím MAS Region HANÁ. Vybudováním 
této venkovní učebny se městys snaží nasměřovat děti a žáky na přírodní vědy, ekologii, propojit aktivity ekoškolky a ekosystému v MŠ 
do prvního a v neposlední řadě i druhého stupně ZŠ. 

Marta Husičková, starostka městyse Náměšť na Hané 

ENVIROMENTÁLNÍ UČEBNA NA I. STUPNI

Za „humny“ je tam, kde se schází celá 
vesnice. Zlidovělé pojmenování oblasti, 
která odpradávna navazovala na zadní 
trakt sedláckých statků i usedlostí a měla 
zcela primární zemědělský význam, dnes 
asociuje místo pro chvíle plné pohody, 
pospolitosti a zajímavých činností. Nejen 
prací živ je člověk. To dobře vědí na HUM-
NU 11 v Těšeticích – Ratajích, které se 
stalo jedním z komunitních center Regi-
onu HANÁ.
Průsečík generací i názorů
Komunitní centrum může mít mnoho 
forem, které se odvíjí od toho, co je pro 
dané společenství v daném čase a pro-
storu důležité. V obecné rovině má jít o 
objekt, který je otevřený všem. Tam, kde 
se setkávají všechny generace za účelem 
kultury, vzdělávání, komunikace, kurzů, 
tematických společenství, kroužků, jar-
marků a prezentací. Komunitní centrum 
je otevřené nápadům a inovacím. Jde o 
živý organismus, který roste a sílí s kaž-
dou uskutečněnou akcí, do níž se může 
zapojit naprosto každý. Je to výzva, která 
dokáže „rozbít“ stereotyp a namotivovat 
všechny napříč sociálním spektrem.
Podpora z IROP
Na Těšetice – Rataje se usmálo štěstí. 
Staly se jednou z jedenácti obcí v rámci 
výzev MAS Region HANÁ z Integrovaného 
operačního programu (IROP) a Operační-
ho programu Zaměstnanost (OPZ). Z bý-
valé části hanácké usedlosti, kde byl ještě 
před pár lety sklad zeleniny a ovoce, se 

stává komunitní centrum. Veřejnosti na-
bídne prostor pro konání společenských, 
vzdělávacích a kulturních aktivit i činnost 
spolků na podporu rodin s dětmi.
Zkušenost mluví za vše
A nejde o žádný „pokus, omyl“. HUMNO 
11, coby místo setkávání se, jako takové, 
již nějaký ten pátek existuje. Prostor v pří-
zemní objektu je nyní využíván zejména 
pro akce SDH Rataje, konkrétně na schů-
ze spolku a hasičské soutěže. S dobrou 
odezvou se tu setkaly dětské dny, káce-
ní máje, pálení čarodějnic, ale i sešlosti 
místních občanů. Své aktivity zde realizu-
je například i neformální spolek JULISKA 
Rataje, věnující se malé kopané. 
Nápad místního patriota
Myšlenka poskytnout HUMNO lidem 
vzešla od místního patriota Ing. Zdeňka 
Šoustala, který se po několik desetile-
tí zasloužil o aktivní kulturní život v obci. 
„Byl vždy velmi aktivní a činný. Měl Rata-
je rád a toužil po tom, aby se v nich lidé 
sdružovali a utužovali sousedské vztahy.  
Společenské aktivity při nejrůznějších pří-
ležitostech se postupně stávaly tradicí a 
zasloužily si vlastní zázemí. Bývalé hum-
no jsme začali budovat vlastními silami,“ 
vzpomíná na začátky dcera mecenáše Ji-
tka Opravilová.
Návaznost k tradicím
Dnes je provozovatelem a vlastníkem ob-
jektu místní spolek JATAR, z.s. V budouc-
nu hodlá využít i prostoru krovu, kde bude 
vybudováno sociální zázemí s šatnami a 

klubovnou. „Když se naskytla možnost 
využít investiční podpory Regionu HANÁ 
v oblasti zřízení komunitního centra, ne-
váhala jsem a zařadila naše HUMNO 11 
mezi uchazeče o podporu. Jsem velmi 
ráda, že to vyšlo. A vím, že by byl na tento 
projekt pyšný i táta,“ sdělila Jitka Opravi-
lová za spolek JATAR, z.s., který po svém 
otci dále vede a věnuje se mu. 
Aby HUMNO žilo...
HUMNO 11 má ten nejlepší potenciál pro-
měnit sny ve skutečnost. Kultura, sezónní 
akce, setkání dobrovolnických sdruže-
ní, kroužky, ale i dobrovolnická činnost, 
workshopy, charity a stacionáře handica-
povaných a sociálně znevýhodněných. Pro 
komunitní centrum se rýsují bezbřehé 
hranice užívání a dveře jsou otevřené 
skutečně všem. „Našim cílem je, aby to 
zde žilo. To chtěl můj otec a my se v jeho 
šlépějích vydali,“ dodává Opravilová. Slav-
nostní otevření komunitního centra je plá-
nováno na jaro 2020.
Hanácký genius loci žije
Těšetice – Rataje byla v roce 1995 vyhlá-
šena vesnickou památkovou zónou pro 
příkladný typ hanácké obce. Selská sta-
vení si zde zachovala původní dispozice 
včetně arkádových náspů, zahrad, okras-
ných zídek a špaletových stodol. V součas-
nosti se jedná o moderní obec, která má 
multikulturní genius loci. 
     
  Jitka Opravilová 

HANÁCKÝ GENIUS LOCI: RATAJSKÉ HUMNO 
SE STÁVÁ KOMUNITNÍM CENTREM

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ÚZEMÍ MAS
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Zástupci obcí z mikroregionů z naší MAS 
s několika hosty z jiných MR se v září 2019 
zúčastnili odborné exkurze do Rakouska. 
Hlavním zaměřením exkurze bylo předá-
ní zkušeností mezi navštívenými obcemi 
v oblasti obnovy a rozvoje venkova, a hlav-
ně péče o obraz vesnice a vzhled veřej-
ných prostranství, a tvorba a péče o zeleň.
Stěžejními body exkurze byla návštěva 
dvou rakouských obcí a setkání se zdejší-

mi zástupci samosprávy – obce Bad Ischl 
(Salcbursko) a Haus im Enstall (Štýrsko).
Obě uvedené obce se v minulosti zúčast-
nily jako reprezentanti za Rakousko sou-
těže Entente Florale Europe, kde získaly 
zlaté ocenění. Tato soutěž, pořádaná již  
od roku 1975, je zaměřená široce na ob-
last životního prostředí, s důrazem právě 
na tvorbu veřejného prostoru, zeleň v ob-
cích i krajině. 

V obou sídlech jsme viděli řadu inspirativ-
ních příkladů. Jmenujme např. tematicky 
zaměřený park údolí Bad Ischlu, moderní 
pojetí letničkových záhonů v centru měs-
ta, tradiční zeleň venkovského rázu v celé 
obci Haus a místních částech, příkladná 
komunitní zahrada se sociálním aspek-
tem, a řada dalších. 
Věříme, že účastníků z našich obcí shléd-
nuté inspirativní řešení využijí při tvorbě 
vlastních záměrů na utváření veřejného 
prostoru a zeleně a při iniciaci nových pro-
jektů v oblasti životního prostředí.   

Jaroslav Brzák

EXKURZE OBCÍ ZA DOBRÝMI PŘÍKLADY TVORBY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ VE VENKOVSKÝCH OBCÍCH RAKOUSKA

Na Konicku se vyskytovala spousta řeme-
sel, některá z nich mají tradici dodnes. 
Přijďte se podívat do zámecké expozice, 
a uvidíte zajímavé exponáty, které jste 
možná ještě neviděli. Dřevěnou pračku, 
povříslovačku nebo věžní hodinový stroj  
z r. 1701. V naší expozici lze vidět všechny 
druhy sekyrek, které existují, od sekyrek 
z doby kamenné (pěstní klín), doby bron-
zové a měděné přes vikingskou sekyru, 
univerzální, hlavatky, širočiny, teslice, 
podtínací, odvětvovací, štípací, tesařské, 
hasičské, řeznické, cukrářské, pivovar-
ské, kamenické a nesmí chybět ani katov-
ská sekyra.
Ve spojovací místnosti mezi kostelem  
a zámkem je umístěna sbírka rádií, gra-
mofonů a psacích strojů.
Unikátní freska s názvem Stolování Svaté 
rodiny, restaurovaná v 80. letech 20. stol., 
se nachází v koncertním sálu. Jejím auto-
rem je Jan Jiří Etgens.
Konický zámek má také svou galerii, kde 
se nepřetržitě konají výstavy.
Konice se pyšní největší sbírkou sekyrek 
v České republice. Její majitel Pavel Šín, 
správce konického zámku, dosáhl jejího 
zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. 
Dnes máme i nejen největší sekyru, ale  

i největší pilu dvoumužnou.
Před zámkem v Konici stojí největší seke-
ra svého druhu na světě a v České repub-
lice. Má délku 6 m a 6 cm, což jsou dvě 
dokonalá čísla. Od těchto čísel se odvíjí 
i největší dřevorubecká pila, která je za-
psaná v databázi Muzea rekordů v Pelhři-
mově a usiluje o zapsání do Guinessovy 
knihy rekordů. Její délka je 12 m, výška  

12 dm, rok výroby 2019 (součet cifer je 
12), váha 750 kg (součet cifer je 12). Výška  
a rozteče zubů měří 12 cm. Zápis o měření 
byl proveden ve 12 hodin a 12 minut. První 
písemná zmínka o Konici pochází z  roku 
1200. Vidíte, že naše pila je dokonalost 
sama. 

Lucie Krejčí, TIC Konice

POZVÁNKA DO KONICKÉHO ZÁMKU

Z REGIONU HANÁ
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HRABOŠI NA HANÉ
V čase žní se rozpoutala bouřlivá až hys-
terická kampaň kolem drobného hlodav-
ce naší krajiny – hraboše polního. Jeho  
bionomie je specifická tím, že se v pravi-
delných, tří až pětiletých, cyklech přemno-
žuje, přičemž stav po tzv. gradaci se blíží 
minimálním hodnotám, místně by se dalo 
hovořit až o stavu před vyhynutím. Jak je 
tedy možné, že v následujících letech se 
dokáže opět namnožit tak, že zejména  
v ozimech působí relativně velké škody? 
Je to dáno jeho mimořádnou rozmnožova-
cí schopností, která je mezi teplokrevnými 
živočichy ojedinělá.
Hraboš polní je a bude stálým obyvatelem 
naší krajiny, a to především zemědělské. 
Ideální podmínky nachází na vysoce bo-
nitních půdách v nadmořských výškách  
200-600 metrů nad mořem. Cílem ak-
tuálních opatření na místech, kde se 
přemnožil, proto nemůže být podle věd-
ců Mendelovy univerzity v Brně vyhubení 
hraboše, ale snaha jeho početnost udr-
žet v únosných mezích, tedy pod prahem 
ekonomické škodlivosti. Je totiž význam-
nou součástí potravního řetězce mnohých 
predátorů a radikálním zásahem proti 
hraboši by se přirozené vazby porušily. 
Podle map rostlinolékařské správy výskyt 
hraboše polního klesá, je stále mozaikovi-
tý a ne plošný. 
Ztráty na vzešlých ozimech na nejvíce 
postižených pozemcích dosahují více než  
50 %, v  extrémních případech i víc než  
80 %. Populace hraboše přirozeně klesá 
jen velmi pozvolně a hraboši se také stále 
ještě množí. 

Velkou roli hrají predátoři, kteří při hlu-
boké orbě živé jedince konzumují. Takto 
se likviduje celý jejich systém nor s hníz-
dy a zásobárnami.  V krajině intenzivního 
zemědělského využívání, kde výměry polí 
dosahují i stovky hektarů, nemají predá-
toři mnoho možností se trvale zabydlet. 
Zmenšením výměr polí a obnovením mezí, 
remízků a jakýchkoliv trvalých porostů, 
zvyšujících diverzitu krajiny by se rovno-
váha mezi predátorem a kořistí lépe vy-
rovnávala a fungovala jako trvalá ochrana.
Dnes se často používá k jeho trávení jed  
v podobě granulí, které jsou buďto vkládá-
ny do nor, nebo volně rozhazovány po poli. 

Požerový jed Stutox však působí nejen  
na hraboše, ale i na zajíce a ptáky, kte-
ří granule či otrávené hraboše polykají. 
Nemusejí přitom hned uhynout, jed sní-
ží jejich kondici natolik, že to může vést  
k jejich ulovení predátorem, či snáze pod-
lehnou banální nemoci.
Přitom existují jiné způsoby, jak gradační 
stavy hraboše omezit, resp. při jeho vy-
soké početnosti použít jiná řešení, než je 
plošné rozhození otrávených granulí.
Po sklizni obilí je nejlepší strnisko zaorat 
a se setím alespoň dva týdny počkat.
Velkou chybou je zde proto bezorebný 
způsob doplněný plošným trávením, který 
sice šetří půdu před erozí a také náklady, 
ale co se týká eliminace hraboše, není tak 
účinný, jako zmíněná orba. Ta ničí hnízda 
s mladými i dospělými hraboši. Za trakto-
rem hraboše loví mnoho druhů ptáků, což 
lze zaregistrovat zejména při nevídaných 
seskupení čápů, volavek a racků.
Ptáci si tak vytváří tukové zásoby na tah  
do Afriky nebo na zimní strádání.
Při opravdu silném napadení okolních 
kultur (řepa, slunečnice), kam se hraboši 
přestěhují po sklizni obilí a při zakládání 
ozimů, je riziko pozdějších škod na mla-
dých porostech.
Nabízí se ke zvážení, zda není moudřejší 
ozim nesít a počkat do jara, až hraboši 
vyhynou přirozeně, tj. na nemoci a nedo-
statek potravy. Na oranici potravu nena-
jdou, a na jaře už vysetá plodina bude bez 
výskytu hraboše.
Letošní přemnožení hraboše se pod-
le vědců Mendelovy univerzity v Brně  
vesměs neliší od těch předchozích z hle-
diska počtu jedinců na hektar, ale liší 
se tím, že se hraboši díky počasí v zimě  
na počátku letošního roku přemnožili už 
na jaře a zdárně pokračovali v rozmnožo-
vání a nikoliv až na podzim jak to většinou 
bývá. „To je také důvodem tak obrovských 
škod, tedy neobvyklé není samo přem-
nožení, ale škody, které při tom vznik-
ly,“ uvedl vedoucí Ústavu zoologie, rybář-
ství, hydrobiologie a včelařství (AF) Josef 
Suchomel.
Jakou má hraboš polní obvyklou popu-
lační dynamiku? Během kalendářního 
roku se z nízkých jarních stavů rozmno-
žováním populace hraboše zvýší k pod-
zimnímu maximu. V průběhu několika let 
(nejčastěji 3 až 5), se populační hustota 
hraboše postupně dále zvyšuje, až dosáh-
ne maxima, načež se v důsledku různých 
vnitropopulačních i vnějších příčin zhroutí  
a zůstane jen minimum přeživších jedinců 
v travních porostech, ze kterých se hrabo-
ši postupně zase znovu namnoží.
Hraboš polní patří mezi nejvýznam-
nější hostitele, rezervoáry a přenašeče 

patogenů, z nichž je většina přenosná  
i na člověka. Při přemnožení hraboše do-
chází k častějšímu kontaktu s touto popu-
lací nebo s jím kontaminovaným prostře-
dím. Proto je nutné důsledněji zachovávat 
základní hygienické návyky. Zemědělci by 
měli v podzimním období sledovat stavy 
hrabošů na vysetých a vzcházejících ozi-
mech a při zvýšených stavech populací 
hrabošů přistoupit k zásahu Stutoxem II 
do nor v pozdním podzimu. V tuto dobu 
se populace hraboše již nerozmnožuje  
a zeslabení populace je mnohem účinněj-
ší než v jarních měsících.  
     
  Zdroj: MENDELU

Zeptali jsme se zemědělce z našeho regi-
onu. Co si myslíte o problému s hraboši? 
Poměrně jednoduchá z mého pohledu. Je-
jich populace prochází stejnými křivkami 
jako každá jiná. Při příliš velkém výskytu 
se vyskytne nemoc, predátor, který popu-
laci zdecimuje a zůstane jen pár jedinců, 
kteří začínají nanovo. Je pravdou, že pod-
mínky (teplo a sucho) jim v tom nahrá-
vají a zdá se, že tyto problémy se budou 
opakovat častěji. Jednou to bude hraboš, 
podruhé kobylka, atd. Těžko říct co nás 
čeká. Co je jisté, že to poskytlo v největší 
míře nejsušší oblasti našeho regionu a to 
zejména na konicku. I ostatní lidé by jistě 
řekli, že sice jsou myši, ale žádná hrůza 
to není. Daleko více a horší je to na Hané 
- okolí Náměště, Kostelce atd. Jak z toho 
ven? Zemědělci to budou muset přežít  
a v domácnostech? Jednoduchá pomoc. 
Toto téma je nyní vděčnou diskuzí. Nezá-
visle na sobě se lidé shodují, že mají doma 
kočky a ty si pohlídají domácnost a i svoji 
zahradu, tam myši neudělali větší ško-
dy, u sousedů prý však i mimo zahrádek 
měli sežranou trávu a chodbičky všude.  
No, jaké je z toho ponaučení? Nebuďme 
líní a sobečtí, mějme domácí kočky (zvířa-
ta) a nebudeme mít doma tolik myší.
     

Hana Zacpálková



28

Od ledna 2017 provozuje spolek Hanácká 
aktivní společnost Dětskou skupinu Ak-
tiváčci v Senici na Hané. Dětská skupina 
je předškolním zařízením, jehož provoz je 
financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost. S  myšlenkou vzniku dět-
ských skupin přišlo Ministerstvo práce  
a sociálních věcí. Dětské skupiny jsou za-
řízení pro předškolní děti od jednoho roku 
až do doby zahájení povinné školní do-
cházky. Dětské skupiny pomáhají rodičům 
ve slaďování rodinného a pracovního živo-
ta a to zejména díky flexibilním podmín-
kám, kterými je například úprava otevíra-
cí doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám 
rodičů. Mnoho rodičů, především mami-
nek, mnohdy řeší nelehkou situaci, kdy se 
chtějí nebo musí po rodičovské dovolené 
naplno vrátit do práce, ale jejich dítě zatím 

nemůže být z nejrůznějších důvodů přijato 
do mateřské školy. Jedním z důvodů bývá 
nedosažení stanovené věkové hranice 
nebo naplněná kapacita vybrané školky. 
Prarodiče v současné době jsou ještě pra-
covně vytížení a tak nemohou mnohdy po-
moci rodičům a zajistit celodenní hlídání 
tak, jak tomu bývalo dříve. Dětské skupiny 
fungují na neziskové bázi a jejich zřizování 
a provoz upravuje příslušný zákon. 
Dětská skupina Aktiváčci v Senici na Hané 
s  kapacitou 12 dětí je určena dětem ve 
věku od 2 do 5 let a funguje jako „jesličky“ 
nebo „přípravka na vstup do školky“. Jed-
nou z velkých výhod dětské skupiny je fle-
xibilita a různorodost nabízených služeb. 
Rodiče tak mohou využít celodenní péči  
o děti, dopolední nebo odpolední docház-
ku a v případě potřeby i jednorázové hlídá-
ní. O děti v dětské skupině mohou pečovat 

pouze kvalifikované osoby (chůvy). Hlavní 
filosofie Dětské skupiny Aktiváčci v Senici 
na Hané vychází z modelu rodiny. Našim 
cílem je vytvořit pro děti příjemné a bez-
pečné prostředí plné lásky, porozumění, 
důvěry a jistoty. Malý kolektiv nám umož-
ňuje zajistit individuální přístup k  dětem 
a pomáhat rodičům v jejich výchově a ve-
dení jejich dětí. Po dvou letech provozu 
v Senici na Hané si dětská skupina získala 
svoje platné a potřebné místo. A protože 
zájem rodičů je opravdu velký, rozhodla se 
Hanácká aktivní společnost otevřít dru-
hou dětskou skupinu, tentokrát v soused-
ní obci Senička. 
Dětská skupina v  Seničce ponese název 
„Modřínek“ a tak, jako v Senici na Hané, 
bude mít maximální kapacitu 12 dětí.  
Na rozdíl od dětské skupiny v  Senici, je 
tato dětská skupina určena pro mladší 

DĚTSKÉ SKUPINY V SENICI NA HANÉ A SENIČCE

Na konci měsíce srpna se lutínští a třeb-
čínští občané konečně dočkali, obě místní 
části obce Lutín propojila stezka pro cyk-
listy a chodce. Je tomu řádově dvě desítky 
let co se o tomto projektu začalo uvažovat. 
V  posledních pár letech zmínka o cyklo-
stezce vyvolávala, vzhledem k oddalování, 
spíše úsměvy, avšak dobrá věc se nakonec 
podařila. 
Stezku postavila na základě výběrového 
řízení firma STRABAG za celkovou cenu 
cca 13 mil. Kč. Stezka je dlouhá celkem 
1,5 km. Část stezky od supermarketu 
Anička po dům č.p. 1 je vedena jako od-
dělená stezka pro chodce a cyklisty, dále  
od domu č.p. 1 až do Třebčína jako smí-
šená pro chodce a cyklisty. Asfaltová část 
stezky v  extravilánu je osvětlena moder-
ním LED veřejným osvětlením. Intravi-

lánová část stezky má dlážděný povrch,  
a to zejména ve vztahu k sítím (elektric-
ké vedení), které je pod ní umístěno. Tím 
je zaručeno, že v případě potřeby výkopu 
může být stezka jen rozložena a znovu 
vydlážděna. Stavba byla financována z fi-
nančních prostředků obce Lutín uspoře-
ných z minulých let. Na akci byly podány 
dvě žádosti o dotaci, ani jedna však nebyla 
akceptována z  důvodu nedostatku pro-
středků v dotačním titulu.
Na stezce je patrných několik anomálií, 
např. zúžení s  betonovými svodidly před 
přejezdem přes železniční vlečku, kde se 
nepodařilo vyřešit majetkoprávní záleži-
tosti.
V  průběhu roku 2020 se dočkáme další 
cyklostezky a to ve směru na Slatinice, 
která bude ve spolupráci s obcí Slatinice 

vybudována na polní cestě kolem potoka 
Slatinka. Na tuto akci už byla přiznána 
85 % dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury a realizace začne na jaře. 
Současně také probíhají jednání o cyklo-
stezce směrem na Hněvotín.

Jakub Chrást
starosta Obce Lutín

STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE LUTÍN-TŘEBČÍN

Viděli jste někdy letět delfína, kobru  
či Barbie? Že ne? V  neděli  6. října  2019   
odpoledne v  Holubicích na Prostějovsku 
to možné bylo. Spolu s  rybami, sluníčky  
a tučňáky prováděli na nebi roztodivné 
kreace. Pořád ještě nevíte, která běží? Ko-
nala se tam oblíbená drakiáda a jednotli-
ví draci na sobě měli právě obrázky výše 
zmíněných tvorů. Na začátku akce ovšem 
přišla zrada. Panovalo bezvětří.
„Nebojte se, vítr bude. Tady to nikdy ne-
zklamalo,“ uklidňovali všichni   organizá-
toři. A  měli pravdu. Za chvíli se opravdu 
rozfoukalo a na nebe vystoupala asi tři-
cítka draků. Je to jedna velká nádhera, 

nejsrandovnější je ten tučňák,“ komento-
vala dění jedna z  menších holčiček, kte-
rá u  toho ukusovala pečenou bramboru. 
Těch bylo pro všechny připraveno dost, 
součástí drakiády byla totiž i tzv. brambo-
riáda.
Celou akci pro všechny přichystal spolek 
Ptení beze slibů jako pořadatel spous-
ty dalších kulturních akcí. Chceme lidi 
prostřednictvím našich akcí scelovat  
a propojovat, rádi bychom, aby se scházeli 
ke společné zábavě a neseděli jen doma 
u televizí a počítačů.“

Pavel Šnajdr, předseda spolku

DRAKA NA NEBE, BRAMBORU DO PUSY. 
V HOLUBICÍCH SI LIDÉ NEDĚLI UŽILI.
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SDH Budětsko byl pověřen uspořádáním 
I. kola soutěže v požárním sportu v rámci 
okrsku Bohuslavice. Termín soutěže byl 
stanoven na 22. června 2019 od 9:00. Mís-
tem konání je sportovní areál za školou 
v obci Budětsko. Tradiční okrskové soutě-
že se zúčastní družstva dobrovolných ha-
sičů z Bohuslavic, Ochozu, Haček, Rakové 
u Konice, Rakůvky, Polomí a Budětska.  
Do soutěže jsou přihlášena družstva 
benjamínků, mladších a starších žáků,  
dorostu, žen, mužů a veteránů. Soutěž 
bude probíhat dle pravidel požárního spor-
tu. V  dopoledních hodinách proběhnou 

soutěže ve štafetách družstev a poté jed-
notlivců. Na 13. hodinu budou připraveny 
populární požární útoky všech družstev. 
Do soutěže je momentálně přihlášeno 20 
družstev. Pro žáky je dále připravena sou-
těž SOPTÍK 2019. Pro menší návštěvníky 
mají pořadatelé zajištěn skákací hrad.  
Hasiči připravují také celodenní bohaté  
občerstvení – domácí uzeninu z  udírny, 
opékané makrely, langoše, párky v rohlíku, 
hamburgery, domácí řízky a uzená žebra.  
Na čepu bude připraveno pivo Litovel – 
hasičská jedenáctka. Dobrovolní hasiči 
okrsku Bohuslavice Vás všechny zvou 

na sportovní soutěž, přijďte povzbuzovat  
a také se občerstvit domácími specialita-
mi. 

Těší se pořadatelé – dobráci z Budětska.  

SPOLEK RODIČŮ SMRŽICE, Z. S. SE PŘEDSTAVUJE
Jsme rodiče, které baví vymýšlet pro své 
děti, jejich kamarády a spolužáky společ-
nou zábavu, hry, tvoření a výlety. Přitom 
se dobře zabavíme i my dospělí.  Spolek 
rodičů Smržice z.s. navazuje na dlouho-
leté působení Sdružení (později Spolku) 
rodičů při MŠ.  Pokračujeme v  pořádá-
ní již tradičních akcí, připravujeme nové  
a spolupracujeme s  ostatními spolky. 
Rádi bychom vším, co děláme, podpořili 
komunitní život nejen ve Smržicích, ale  
i v okolních obcích. Peníze na činnost zís-
káváme od sponzorů, od obce Smržice  
a nově vyzkoušíme i možnost využít dota-
cí. Finanční prostředky využíváme k  po-
řádání dalších akcí a vkládáme je zpět do 
naší činnosti. Vše děláme ve svém volném 
čase a odměnou nám je, když vidíme, že si 
děti i rodiče hezky užili společně strávený 
den. 
Letošní rok jsme zahájili v  únoru dět-
ským karnevalem ve smržické sokolovně.  
Kromě tancování a soutěží si děti užily  
výtvarné dílničky, malování na obličej, 
cukrovou vatu a balonkového klauna. 
Nechybělo vyhlášení nejhezčích masek  
a bohatá tombola. Velkému zájmu se těšil 
i improvizovaný fotografický ateliér.
Další každoroční akci bývá velikonoční 
tvoření a soutěžení na smržické faře. Ten-
tokrát jsme program obohatili o dětský 
prodejní jarmark a taneční vystoupení dětí 
z  hanáckých souborů Kláseček a Klásek 
z Kralic na Hané. Na jarmarku prodávaly 
děti své vlastnoruční výrobky, například 
přírodní kosmetiku, cukrářské výrobky, 
šperky apod. Kdo chtěl, mohl si vyrobit 
vrbovou píšťalku, uplést kocar nebo upéct 
hada.
V  květnu jsme vyrazili na výlet vlakem 
z Čelechovic do Náměště na Hané a odtud 
pěšky do Terezského údolí. Po příjemné 
procházce spojené s  botanickým výkla-
dem a veselými hrami jsme šli na prohlíd-
ku náměšťského zámku.  Zpět jsme přijeli 
opět po kolejích.
V neděli 2. června jsme oslavili Den dětí 

výletem do rodinného zábavního parku 
Bruno v Brně. Cestu autobusem děti strá-
vily kreslením obrázků. V parku si všichni 
nejvíc užívali venkovní prostory s bazénky, 
vodotrysky a obřím skákacím polštářem. 
Nezaháleli jsme ani o prázdninách. V sr-
pnu jsme se vydali na jednodenní plavbu 
po řece Moravě. Naše flotila čítala 13 lodí 
a jeli jsme trasu z  Moravičan do Litovle. 
Bylo krásně a tak jsme se cestou vykou-
pali, někteří dokonce několikrát, i když ne 
tak úplně dobrovolně.
Prázdniny jsme společně zakončili po-
slední srpnovou sobotu stanováním  
ve Vývozu ve Smržicích. Po setmění ne-
mohla chybět stezka odvahy. Pro menší 
děti to byla spíše jenom večerní procház-
ka s  rodiči, starší děti si ji užily se vším 
všudy. Dlouho do noci se pak ještě poví-
dalo a zpívalo. 
V září se zase tradičně putovalo za skřít-
kem Podzimníčkem. Trasa vedla z parku 
Jana Nepomuckého na tábořiště do Vývo-
zu. Děti cestou hledaly a plnily úkoly. V cíli 
je čekal ten poslední – najít Podzimníčka 
a s  ním i zaslouženou sladkou odměnu. 
Z listí a kaštanů si pak děti vyráběly pod-
zimní ozdoby. Nakonec ještě dorazily cho-
vatelky psů povědět a ukázat dětem jak 
probíhá výcvik některých plemen. Čtyřno-
zí kamarádi se pak rádi nechali rozmazlo-

vat psími dobrotami a pohlazením.
Další každoroční akce následovala v říjnu. 
Byla to soutěž o nejhezčí dýni. Spolek ten-
tokrát zajistil pro zájemce dýně za výhod-
nou cenu. Soutěžících se sešlo opravdu 
hodně. Než bylo vše připraveno a než se 
setmělo, zahrály si děti pátrací hru. Ka-
ždý, kdo přišel na soutěž, mohl dát svůj 
hlas třem nejhezčím dýním podle vlast-
ního uvážení. Majitelé tří nejhezčích dýní 
byli odměněni. Všechny děti, které se sou-
těže zúčastnily, dostaly sladkou odměnu.
Zatím poslední aktivitou bylo sázení stro-
mů ve Smržicích. Spolek se zapojil do ce-
lorepublikové akce Sázíme budoucnost. 
V říjnu jsme vysadili 10 ovocných stromků 
přímo v obci, v listopadu 30 stromů ve Vý-
vozu a okolí Smržic.
V  současné době připravujeme Mikuláš-
ské odpoledne, které proběhne v  sobotu 
30. listopadu v  kulturním domě ve Smr-
žicích. Další v pořadí bude dětský karne-
val 22. února 2020 ve smržické sokolov-
ně. Vše o Spolku, fotografie a pozvánky  
na další akce jsou na našich webových 
stránkách: www.spoleksmrzice.cz. 
Těšíme se na viděnou. 

Veronika Schmittová a Pavla Slezáčková, 
Spolek rodičů Smržice z.s.
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Členové a příznivci T. J. Sokol Náměšť na Hané si 21. září 2019 připomněli 110 let 
od založení jednoty. Po celý den probíhaly ve sportovním areálu sportovní turnaje, 
a to smíšených družstev ve volejbale, tenisový turnaj ve čtyřhře a turnaj v malé 
kopané. Na atletické dráze byla pro děti připravena vzdušná akrobacie a ve vedlej-
ším areálu projížďka na koních. Odpoledne pak byla v sokolovně otevřena výstava 
historických fotografií a památných předmětů doprovázená přednáškou bratra To-
máše Labounka, vzdělavatele Župy Olomoucké-Smrčkovy. V podvečer probíhalo 
za sokolovnou přátelské posezení s hudebním doprovodem folkové kapely Pětka. 
Po setmění nechyběla ani ohňová show. Každý účastník si odnesl na památku so-
kolskou výroční placku, a kdo chtěl, tak si mohl zakoupit i krásné památné sokol-
ské předměty. Nálada byla výborná, počasí se vydařilo, tak jsme si to všichni spolu 
užili a dlouho budeme vzpomínat. Nazdar!

Výbor T. J. Sokol Náměšť na Hané

110 LET SOKOLA NÁMĚŠŤ NA HANÉ

V roce 1941 bylo právě 8. října gestapem pozatýkáno více než 1 500 sokolů. Většina se 
již domů nevrátila. Tento den si Sokol připomíná jako Památný den sokolstva a v letoš-
ním roce to byl poprvé i Významný den České republiky. Také v Náměšti na Hané jsme 
patřičně uctili Památný den sokolstva. Prapor České obce sokolské byl 8. října vyvěšen 
po celý den nejenom na naší sokolovně, ale i na úřadě městyse. Večer se společně 
sešli rodiče s dětmi před sokolovnou na malý pietní akt. Následně účastníci pokračo-
vali průvodem na vybrané místo u říčky Šumice, kde děti vypustily svá sokolská světla 
(lodičky), která si vyrobily ve škole za pomoci paní učitelky nebo doma s rodiči. Pro 
vyjádření sokolské identity a spolupatřičnosti měli mnozí připnutou červenou kokardu. 
Poděkování patří všem zúčastněným.

Výbor T. J. Sokol Náměšť na Hané

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA – 8. ŘÍJEN

MAS Region HANÁ vlastní v  současné 
době následující vybavení: velkoprosto-
rový stan 8m x16m, historický stan typu 
TEMPL 11m x 5,7m , podium (skládající 
se z 14 dílů) a ozvučovací aparaturu. Vy-
bavení je půjčováno jak pro členy Regionu 
HANÁ, tak i pro subjekty, které nejsou čle-
ny Regionu HANÁ. Toto vybavení je půjčo-
váno za poplatky v dané výši, které určuje 
rada MAS. Cena za velkoprostorový stan 
je stanovena pro členy Regionu HANÁ a 
obce 5 000 Kč (v ceně je doprava na mís-
to, příspěvek do fondu oprav a proškolená 
obsluha stanu) a pro  komerční účely je 
cena stanovena na 10 000 Kč (v ceně je do-
prava na místo, příspěvek do fondu oprav  

a proškolená obsluha stanu).  Nutná je 
však asistence 4 dalších pracovníků od 
subjektu, kterému je velkoprostorový stan 
stavěn. Bez této podmínky není stan tech-
nicky možné postavit. Toto pravidlo platí 
též pro demontáž velkoprostorového stanu  
po proběhlé akci. Rozměry velkoprosto-
rového stanu jsou: délka od 4 do 16 me-
trů dle počtu použitých částí. Šířka stanu 
je fixní a to  8  metrů.  Cena za zapůjčení 
je fixní  i při použití menšího počtu části. 
Zápůjčky majetku schvaluje Rada MAS 
na svém nejbližším zasedání po obdržení 
písemné žádosti o zápůjčku (stačí e-mai-
lem).  Poplatek za zapůjčení historického 
stanu činí 500 Kč pro členy  MAS. Faktu-

rovaná částka slouží k pokrytí nákladů 
vzniklých v souvislosti s užíváním stanu 
(opravy, čištění, impregnace). Ostatním 
osobám je účtován poplatek za zapůjčení 
stanu ve výši 1 000 Kč (jedná se historický 
stan).

Petr Husička

VELKOPROSTOROVÉ STANY A VYBAVENÍ K ZAPŮJČENÍ

Obec Horní Štěpánov nabízí prostory zubní ordinace, uvolněné k 1. 1. 2020, 
za účelem navázání zavedené praxe - praktické zubní lékařství. 

Případní zájemci z řad zubních lékařů se mohou informovat na adrese:
Obecní úřad Horní Štěpánov, Horní Štěpánov 326 

nebo telefonicky na čísle: 582 391 032.

OBEC HORNÍ ŠTĚPÁNOV
se sídlem Horní Štěpánov 326, PSČ 798 47, kraj Olomoucký, IČO 00288250

Tel.: 582 391 032, e-mail: obechornistepanov@tiscali.cz

HLEDÁME ZUBNÍHO LÉKAŘE

K navázání úspěšné spolupráce a spokojenosti obou stran upřednostňujeme osobní jednání.
Děkujeme za jakýkoliv náznak vašeho zájmu.
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1.1.

Hluchov Novoroční výšlap na „Stádlisko“

Hněvotín Novoroční výšlap do Hněvotínských 
Skal + ohňostroj

Loučka Obecní ohňostroj 

Polomí Novoroční česnečka

Slatinky Občerstvení na Kosíři

Těšetice Novoroční ohňostroj

4.1.

Čechy pod Kosířem Tříkrálový koncert ve Velkém sále 
zámku Čechy pod Kosířem

Čechy pod Kosířem V. ročník turnaje smíšených dvojic 
v badmintonu 

Drahanovice III. Obecní ples - KD Ludéřov

Pěnčín Turnaj ve stolní tenise

5.1.

Pěnčín Stolní tenis - meziobecní turnaj,  
Pěnčínská smeč

Senice na Hané Tříkrálový koncert 
- Collegium Vocale

Suchdol Jednov – Tříkrálový koncert 

8.1. Konice Koncert Kruhu přátel hudby 

10.1.
Konice Vernisáž a výstava

Přemyslovice Hasičský ples Štarnov

11.1.

Bílovice - Lutotín Hasičský ples v sokolovně 
v Kostelci n/H

Brodek u Konice 6. brodecké véšlap

Budětsko Ples SPOZ Budětsko

Čechy pod Kosířem Obecní ples

Horní Štěpánov 1. obecní ples

Hvozd Hasičský ples

Kostelec na Hané Hasičský ples

Lešany Setkání seniorů

Suchdol Retro večer

17.1.

Lutín Ples SRPŠ 

Senice na Hané XVII. Hasičský ples

Zdětín Sokolský ples

18.1.

Čechy pod Kosířem Ples ZŠ a MŠ

Dzbel Hasičský ples

Jesenec Společenský ples obce Jesenec

Náměšť na Hané Myslivecký ples

Pěnčín Ples MŠ

Senička Obecní ples

Ústín Hasičský ples

19.1. Senička Dětský maškarní ples

24.1.
Hvozd Dětský maškarní ples

Slatinice Sportovní ples 

25.1.

Brodek u Konice Ples SDH

Čechy pod Kosířem Sportovní ples TJ Sokol

Čelechovice na Hané Zimní putování – Kosíř - 20. ročník

Čelechovice na Hané Reprezentační ples školy

Kostelec na Hané Košt pálenek a slivovice 

Laškov XII. Školní ples      

Lipová Hasičský ples

Třebčín Turnaj ve stolním tenise 

Přemyslovice Šibřinky – Sokol Přemyslovice

Ptení Myslivecký Ples

Těšetice Ratajsky Soke

26.1. Kladky Kladecká lyže 
– závod v obřím slalomu

26.1.
Náměšť na Hané Maškarní karneval

Zdětín Dětský karneval

27.1. Stařechovice Den otevřených dveří 
na Zlaté devítce

31.1.

Drahanovice Ples SDH Ludéřov

Horní Štěpánov Maškarák

Lutín Obecní ples

1.2.

Budětsko Ples SDH Budětsko

Hněvotín Ples hasičů

Hvozd Maškarní ples pro dospělé

Lipová Maškarní bál

Náměšť na Hané Ples městyse

Pěnčín Ples SDH Pěnčín

Smržice Obecní ples

2.2. Senice na Hané Sportovní ples s kapelou RAMAHE 
band

5.2. Konice Koncert Kruhu přátel hudby 

7.2. Senice na Hané Rybářský ples

8.2.

Čechy pod Kosířem Ples ČSSD

Laškov Ples KDU-ČSL Laškov  

Lipová Myslivecký ples

Náměšť na Hané Ples SDH

Ptení Ples FC Ptení

Suchdol Dětský maškarní karneval

14.2.

Drahanovice Sokolský ples

Lešany Ples SDH

Luběnice Obecní ples 

15.2.

Bílsko Hasičský ples

Drahanovice Dětský karneval 

Hluchov Hasičský ples

Hněvotín Ples myslivců

Náměšť na Hané Sokolské Šibřinky

Senice na Hané Maškarní ples dospělí

Smržice Taneční ples 

Suchdol Ples SDH Jednov

Těšetice Sokolský ples

21.2.
Kostelec na Hané 1. obecní ples 

Slatinice Školní ples

22.2.

Brodek u Konice Šibřinky

Březsko Masopust

Čechy pod Kosířem Ples SDH

Čelechovice na Hané Maškarní ples

Dzbel Pochování basy

Hluchov Karneval pro děti

Horní Štěpánov Ostatky

Laškov Ples SDH Laškov 

Lešany Dětský karneval 

Loučka Vepřové hody 

Třebčín Třebčínské ostatky 

Pěnčín 30. obecní ples

Pěnčín Ostatkový průvod

Přemyslovice Ostatky – Sokol Přemyslovice

Přemyslovice Karneval pro děti – Přemyslovice

Ptení Hasičský ostatkový ples

Rakůvka Dětský karneval

Senice na Hané Masopust
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14.3.
Náměšť na Hané Rockový ples

Přemyslovice Retro ples – Sokol Přemyslovice

15.3.
Čechy pod Kosířem VII. ročník Josefovského turnaje ve 

stolním tenise 

Smržice Setkání se seniory 

20.3. Hněvotín Košt slivovice

21.3.

Budětsko Turnaj ve stolním tenise 

Polomí Josefovská zábava

Přemyslovice Vítání jara – Přemyslovice

Těšetice Keltský telegraf

22.3. Konice Jak voní štěstí 
– zábavný pořad Hanky Křížkové

25.3. Konice Koncert Kruhu přátel hudby 

27.3. Ústín Noc s Andersenem

28.3. Čechy pod Kosířem
Slavnostní zahájení turistické sezóny 
cestovním kočárem Muzea kočárů 
po místech v Olomouckém kraji

29.3. Třebčín Velikonoční workshop 

22.2.

Slatinky Ostatky

Smržice Karneval pro děti 

Suchdol Ples SDH Suchdol

Těšetice Společenský ples

Zdětín Hasičský ples

23.2.
Pěnčín Dětský karneval

Ptení Dětský maškarní karneval

25.2. Loučany Masopustní průvod

28.2. Konice Vernisáž a výstava

29.2.

Čelechovice na Hané Dětský karneval

Drahanovice Košt slivovice, Sýpka Ludéřov

Lipová Hasičský ples

Senice na Hané Dětský maškarní ples

Slatinky Šibřinky

Smržice Maškarní bál 

Stařechovice Košt

1.3.
Kostelec na Hané Maškarní bál

Těšetice Dětský karneval

6.3. Náměšť na Hané Sportovní ples

7.3.

Budětsko Maškarní ples 

Drahanovice XVII. hasičský ples SDH Střížov

Hněvotín Zabíjačka s ukázkou

Kladky Masopustní průvod

Polomí MDŽ

Rakůvka MDŽ

Slatinice Šibřinky

Těšetice Divadelní představení 

8.3. Těšetice Divadelní představení 

13.3. Drahanovice Myslivecký ples

14.3.

Čelechovice na Hané Posezení s důchodci

Dzbel Dětský maškarní ples

Luběnice Ples Sportovního klubu Luběnice


