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DOTAČNÍ PODPORA REGIONU HANÁ

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Rok 2018 je za námi, a konečně můžeme říci, že se dotační programy realizované prostřednictvím strategie MAS rozběhly naplno.
V loňském roce jsme vyhlásili výzvy v programech PRV (zemědělství), IROP i OPZ. Nyní se na jednotlivé oblasti podíváme trochu
podrobněji.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA – PODPORA V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ
V rámci strategie MAS je v programu rozvoje venkova k dispozici 6 oblastí podpory (6 Fichí). V roce 2018 byly administrovány projekty
z první výzvy, připravena výzva číslo 3 (výzva č. 2 nebyla z technických důvodů vyhlášena).
V první výzvě již v roce 2017 byly vyhlášeny 2 Fiche: F1 - Podpora rozvoje podnikání v regionu, kde bylo podáno celkem 9 projektů
a F2 Investice do zemědělských podniků, kde bylo podáno 14 projektů. Tyto projekty postupně prošly kontrolou (část z nich odstoupila
či byla ukončena), byly se žadateli podepsány dohody a projekty byly postupně z větší části již v roce 2018 realizovány. Většina z nich je
nyní ve fázi, kdy žádají na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) o proplacení.
Výzva č. 3 byla vyhlášena v červnu 2018 a příjem uzavřen 13.7.2018. V této výzvě byly vyhlášeny všechny Fiche pro individuální žadatele,
tedy Fiche č. 1 – 5.
Fiche 1 - Podpora rozvoje podnikání
v regionu
Projekty pro nezemědělské podnikání
– malých a středních podnikatelů, živnostníků i zemědělců, v oblastech stavebnictví, služby, průmyslová výroba, cestovní
ruch atd.
Počet projektů navržených k podpoře: 17
Navržená částka podpory: 6,7 mil. Kč.
Fiche 2 - Investice do zemědělských
podniků
Projekty zejména na podporu techniky
a vybavení, ale i pro stavební úpravy v oblasti primární zemědělské produkce.
Počet projektů navržených k podpoře: 23

Navržená částka podpory: 10,3 mil. Kč.
Fiche 3 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Nebyl podán žádný projekt.
Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích
Zde jsou podány 2 projekty, na realizaci
odpočivadel pro turisty a návštěvníky lesa,
s doplňkovými prvky.
Počet projektů navržených k podpoře: 2
Navržená částka podpory: 0,5 mil. Kč.
Fiche 5 - Investice do lesnických
technologií
V této oblasti budou podpořeny projekty

na pořízení techniky pro zakládání, údržbu a výchovu lesa. Všechny podpořené
projekty směřují k obcím jako malým
a středním vlastníkům lesů na území
naší MAS. Zde jsou navrženy k podpoře
4 projekty s dotační podporou více než
800 tis. Kč.
Počet projektů navržených k podpoře: 4
Navržená částka podpory: 0,8 mil. Kč.
Projekty po doporoučení výběrovou komisí
procházejí dalšími úskalími administrace
a realizace, což u některých vede až k odstoupení – ukončení projektu. Valná většina projektů je však úspěšně realizována
a postupně žádá o proplacení výdajů.

PROJEKTY PRV – STAV REALIZACE K ÚNORU 2019
ČÁSTKA
CELKOVÁ ALOKACE
DOTACE
NA DANOU OBLAST
REALIZOVANÝCH
(FICHI)
PROJEKTŮ

OZN.

NÁZEV FICHE

POČET
REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

ZBÝVÁ
PRO BUDOUCÍ
VÝZVY

% JIŽ
VYČERPANÝCH
PROSTŘEDKŮ

F1

Podpora rozvoje podnikání v regionu

17

6 699 000 Kč

10 786 000 Kč

4 087 000 Kč

62

F2

Investice do zemědělských podniků

23

10 302 000 Kč

10 500 000 Kč

198 000 Kč

98

F3

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

0

0 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0

F4

Neproduktivní investice v lesích

2

500 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

50

F5

Investice do lesnických technologií

4

659 000 Kč

1 000 000 Kč

341 000 Kč

66

Pozn.: stav realizace k únoru 2019. V průběhu další realizace se může změnit
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V současné době na MAS probíhá evaluace strategie. V rámci tohoto procesu budou navrženy a radou schvalovány některé změny
ve strategii, což povede ke změnám navržených alokací. V polovině roku 2019 tedy již bude jasné, jaké nové částky budou po evaluaci
k dispozici na jednotlivé Fiche.

Projekty PRV
stav realizace k únoru 2019
% ji ž vyčerpa ných pros tředků
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zbývá k podpoře

38

34

50
100

98

66

62

50
0

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
V programovém rámci IROP bylo v roce 2018 administrováno celkem 8 výzev. Každá výzva představuje jednu oblast podpory. První kolo
výzev bylo na přelomu roku 2017 a 2018, druhé kolo pak proběhlo ke konci roku. Vyhlášeny byly následující opatření:
- Infrastruktura základních škol
– 1. a 5. výzva
Investiční podporu na stavební úpravy nebo vybavení pro základní školy,
pro zlepšení výuky ve školách v rámci vybraných klíčových kompetencí.
Počet projektů navržených k podpoře: 9
Navržená částka podpory: 8,9 mil. Kč.
Celková alokace: 19 mil. Kč
- Bezpečnost dopravy – 2. a 6. výzva
Oblast podpory je zaměřena zejména
na modernizaci a výstavbu komunikací
pro pěší – tedy chodníků a na zvyšování
bezpečnosti dopravy – zejména pěší.
Počet projektů navržených k podpoře: 13
Navržená částka podpory: 7,4 mil. Kč.
Celková alokace: 15 mil. Kč
- Komunitní centra – 3. a 7. výzva
Komunitní centra - jedná se o veřejná ví-

ceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají
členové komunity za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci těchto jednotlivců a komunity jako
celku. Často tato centra budou v našich
obcích sloužit místním spolkům i neorganizovaným skupinám občanů. Důležitým
prvkem fungování komunitního centra je
naplňování cílů v oblasti sociální inkluze,
tedy uskutečňovaná sociální práce v rámci těchto center.
Počet projektů navržených k podpoře: 6
Navržená částka podpory: 6,4 mil. Kč.
Celková alokace: 13 mil. Kč
- Rozvoj sociálních služeb – 4. výzva
Oblast podpory na investiční podporu
pro poskytovatele vybraných registrovaných sociálních služeb na území Regionu
HANÁ.

Počet projektů navržených k podpoře: 1
Navržená částka podpory: 0,7 mil. Kč.
Celková alokace: 2,6 mil. Kč
- Infrastruktura pro neformální
vzdělávání – 8. výzva
Počet projektů navržených k podpoře: 0
Navržená částka podpory: 0 mil. Kč.
Celková alokace: 4,4 mil. Kč
Projekty z prvních výzev jsou v současné
době již zčásti ve stadiu realizace. Většina
doporučených projektů však teprve realizaci zahájí v roce 2019. Po evaluaci v první polovině roku 2019 dojde k přesunutí
části prostředků, kde by mohlo dojít k jejich nedočerpání, na opatření s vysokou
poptávkou. Nové alokace budou známy
po aktualizaci strategie, přibližně v polovině roku 2019.

PROJEKTY IROP – STAV REALIZACE K ÚNORU 2019
OZN.

OPATŘENÍ

POČET
REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

ČÁSTKA DOTACE CELKOVÁ ALOKACE
REALIZOVANÝCH NA DANOU OBLAST
PROJEKTŮ
(FICHI)

ZBÝVÁ
PRO BUDOUCÍ
VÝZVY

% JIŽ
VYČERPANÝCH
PROSTŘEDKŮ

PR IROP 1

Bezpečnost dopravy

13

7 400 000 Kč

15 000 000 Kč

7 600 000 Kč

49

PR IROP 2

Infrastruktura komunitních
center

6

6 400 000 Kč

13 000 000 Kč

6 600 000 Kč

49

PR IROP 3

Infrastruktura základních škol

9

8 900 000 Kč

19 000 000 Kč

10 100 000 Kč

47

PR IROP 4

Infrastruktura pro neformální
vzdělávání

0

0 Kč

4 400 000 Kč

4 400 000 Kč

0

PR IROP 5

Infrastruktura sociálních služeb

1

700 000 Kč

2 600 000 Kč

1 900 000 Kč

27

Pozn.: stav realizace k únoru 2019. V průběhu další realizace se může změnit
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Projekty IROP
stav realizace k únoru 2019
% ji ž vyčerpa ných pros tředků

51

51

zbývá k podpoře

53
73
100

49

49

47
27
0

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
V operačním programu zaměstnanost byla v květnu vyhlášena výzva, s příjmem do července 2018. Byly vyhlášeny výzvy
na obě oblasti podpory, které ve své strategii Region HANÁ obsahuje. Pro oblast Prorodinná opatření byla vyhlášena ještě doplňující
výzva v prosinci.
O2 - Opatření PR OPZ 2
O1 - Opatření PR OPZ 1
– Prorodinná opatření
– Komunitní centra
Počet projektů navržených k podpoře: 3
Počet projektů navržených k podpoře: 1
Navržená částka podpory: 4,55 mil. Kč.
Navržená částka podpory: 5,4 mil. Kč.
Celková alokace: 5,4 mil. Kč
Celková alokace: 5,4 mil. Kč

Projekty OPZ
stav realizace k únoru 2019
% ji ž vyčerpa ných pros tře dků
0

zbývá k podpoře

16
100

84

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)
V roce 2018 Byla zahájena příprava přidání nové oblasti podpory do strategie naší MAS – oblast životního prostředí. Pro tuto oblast je
alokována částka 10 mil. Kč. První výzvy budou vyhlášeny v březnu 2019 s příjmem do června 2019.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019?
V tomto roce budeme pokračovat ve vyhlašování výzev ve všech oblastech, kde ještě máme volné finanční prostředky. Zejména programový rámec IROP – kde budou na přelomu dubna a května vyhlášeny výzvy na všechny oblasti (nejvíce prostředků pro základní školy,
komunitní centra a bezpečnost dopravy – chodníky). Do měsíce června se budou přijímat projekty v oblasti životního prostředí – pro
výsadby v sídlech i v krajině. V oblasti PRV budou výzvy naplánovány po provedení evaluace.
Jaroslav Brzák
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O ČLENSKÝCH OBCÍCH REGIONU HANÁ

OBEC V SRDCI HANÉ - SMRŽICE
Typicky hanáckou obec Smržice s množstvím zachovaných původních hospodářských gruntů a stavení najdete v jižní části
Olomouckého kraje 3 km severozápadně od Prostějova. První písemná zmínka
o obci pochází ze Zdíkovy listiny z roku
1131. Z roku 1373 potom pochází první zmínka o malé osadě Podhájí, která
se později stala součástí obce Smržice.
Ta se postupně rozrůstala, dnes zde žije
přibližně 1600 obyvatel a je největší obcí
okresu Prostějov. Katastrální území Smržic má rozlohu 1256 ha.
Pokud jde o vzdělání, v obci je pouze první
stupeň základní školy, na její druhý stupeň
dochází žáci do sousedních Čelechovic
na Hané nebo do Prostějova. V roce 1950
zde byla, díky vzrůstající zaměstnanosti
žen, založena také škola mateřská. V prvních dvou letech fungovala v ne moc vyhovující místnosti národní školy. V roce 1952
byla potom přestěhována do upravených
prostor bývalého hostince u Chytilů, kde
sídlila neuvěřitelných 66 let. V roce 2016
se obci naskytla příležitost vykoupit Přikrylův grunt, sousedící s novou budovou
základní školy. Po jeho demolici zde obec
nechala postavit zcela novou budovu mateřské školy. Ta byla v závěru roku 2018
zkolaudována a v úvodu roku 2019 zde
Mateřská škola Smržice zahájila svůj
provoz.
V obci je velice aktivních hned několik spolků. TJ Sokol organizuje cvičení
pro nejmenší Sokolíčky, dále pro žáky
3. až 5. třídy, volejbalovou přípravku
pro mládež do 11 let, smíšený volejbal
pro mládež a dospělé a judo přípravku.
Novinkou je také sportovní lukostřelba. Zdejší Klub českých turistů pořádá
každoročně v polovině května největší turistickou akci našeho regionu Smržické
vandr a první sobotu v září cykloturistic-

kou akci Smržická šlapka. V průběhu roku
potom klub pořádá několik jednodenních
zájezdů za turistikou. Český zahrádkářský
svaz má ve Smržicích rovněž spoustu členů, kteří pořádají akce, jako je ochutnávka
jablek, košt pálenky, na podzim moštování
ovoce a posezení u vánočního punče. Sbor
dobrovolných hasičů má v současné době,
kromě řadových členů, také družstvo starších žáků, kteří reprezentují místní hasiče
v soutěžích požárnické všestrannosti. Tělovýchovná jednota Smržice má ve svém
oddíle kopané kromě družstva mužů také
družstvo mladší přípravky a mladších
žáků. Velice aktivní je také Myslivecký
spolek Smržice.
Z historických církevních památek je tou
nejvýznamnější barokní budova smržické fary z r. 1761 a kostel sv. Petra a Pavla, který byl po požáru znovu postaven
a v roce 1861 vysvěcen. Další významnou
památkou, stojící uprostřed křižovatky
před smržickou sokolovnou, je Boží muka
z první pol. 18. století, která je nejstarší

na okrese. Obec má též několik významných rodáků. Matematik Jakub Kreza se
narodil r. 1648, politik František Jakubec
r. 1883 a historik Vojtěch Ondrouch r. 1891.
V předchozích volebních obdobích byla
velká pozornost věnována vzhledu obce,
její vybavenosti a výsadbě veřejné zeleně.
Díky tomu také obec získala v roce 2010
v soutěži o Zelenou stuhu 1. místo ČR
a o rok později 2. místo v Evropě v soutěži Entente Florale. Podařilo se také zrekonstruovat jednu z budov základní školy,
kapli u hřbitova a další pamětihodnosti.
Velkým přínosem byla také rekonstrukce
kulturního domu a vybudování sportovního areálu. V současném volebním období se z větších investičních akcí chystá
především rekonstrukce druhé budovy
základní školy. Nové vedení obce vidí jako
významný krok ke spokojenosti občanů
také zlepšení komunikace s nimi mimo
jiné i prostřednictvím nových webových
stránek obce.
Aleš Moskal, starosta obce
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SLATINKY – OBEC NA ÚBOČÍ VELKÉHO KOSÍŘE
Slatinky leží v malebném údolí, ohraničeném na západě zalesněným úbočím Velkého Kosíře, který je s výškou 443 m n. m.
nejvyšším bodem katastru obce. Ze severu jsou ohraničeny hřebenem přírodní
rezervace Malý Kosíř (316 m n. m.),
evropsky významné lokality s význačnými
porosty vstavačovitých – roste zde především vstavač kukačka – a suchých vřesovišť. Na jižní straně uzavírá údolí útvar
chráněné krajinné oblasti se stepní květenou zvaný Vápenice, naleziště vzácných
zkamenělin živočichů devonského moře.
Větší obnažené kameny jsou místy porostlé lišejníky, významnými indikátory čistoty
ovzduší. Začátkem jara zde vykvetou tisíce
konikleců velkokvětých. Východním směrem se pak údolí otevírá do hanácké roviny.

Historie území Slatinek sahá daleko
do pravěku, první člověk osídlil tuto lokalitu již před 40 000 lety. O tom svědčí
mnohé archeologické nálezy. Nejcennější
je soška Kosířské Venuše, což je torzo hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné,
uložené v brněnském muzeu Antropos.
Dlouhou dobu osídlení potvrzují i nálezy
koster z doby halštatské kultury z 8. století před naším letopočtem, bronzové
náramky, keramické nádoby, hrnčířská
pec, žárové hroby nebo keltské opevnění (lokalita u Královy borovice), ze starších historických období pak mamutí kel.
Historie obce se odvíjí od první
písemné zmínky o její existenci v archiv-
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ních spisech kláštera u sv. Jakuba v Olomouci z roku 1247.
V současnosti žije ve Slatinkách 597 obyvatel a kvete zde bohatý kulturní a společenský život. Velkou zásluhu na tom má
místní sbor dobrovolných hasičů, který
ve spolupráci s obecním úřadem pořádá
každoročně ostatky, stavění a kácení máje,
oslavy osvobození, hodové slavnosti či výlov rybníka. Pozadu nezůstává ani spolek
Slatinkočky, který svou činnost zaměřuje
na ty nejmenší – dětské šibřinky, pálení
Morany, čarodějnický rej, pohádkový les,
kterého se účastní děti ze širokého okolí,
uspávání broučků, drakiáda či Mikulášská nadílka. A nesmíme zapomenout na
Sportovní klub Slatinky, který se stará o
sportovní vyžití obyvatel. Ve Slatinkách
je tenisový kurt i fotbalové hřiště a zdejší turnaje v minikopané jsou vyhlášené.
V obci také působí mužský pěvecký sbor
Slavík a dnes už si nikdo nedovede představit Vánoce bez tradičního zpívání koled
u kapličky. Výčet spolků uzavírá Myslivecké sdružení Kosíř. A na všechno to lidské
hemžení dohlíží „vládce hory“ – Kosířan.
Slatinky mají vlastní mateřskou školu,
v obecním domě pobočku knihovny a velký sál, kde se konají kulturní a společenské akce, obyvatelé si mohou nakoupit
v obchodě či navštívit jeden ze dvou hostinců – U Zbrojnice a Hospodu na Statku.
Zdejší
pamětihodností
je
kaple
sv. Jana a Pavla v centru obce posta-

vená v roce 1822. Stavba prošla před
pár lety rekonstrukcí a k 770. výročí
první zmínky o obci dostala jako dárek
nový zvon nesoucí jméno Svatý Martin.
Kromě výstavby chodníků, obnovy veřejného rozhlasu či úpravy prostranství
před kapličkou (abychom jmenovali alespoň některé z plánů na zkvalitnění života
v obci), bude v nejbližších letech stěžejním úkolem vedení obce zahájení výstavby
chodníku podél silnice na autobusovou
zastávku Větřák a optimalizace autobusového spojení ve směru na Slatinice
a Olomouc.
					
Monika Prokopová, starostka obce

SLATINICE – LÁZEŇSKÁ OBEC
Obec Slatinice se rozprostírá na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem Drahanské vrchoviny,
uprostřed trojúhelníku měst Olomouc,
Prostějov a Litovel.
V řadě historických prací různých historiků se objevila první zpráva o Slatinicích
již na počátku 13. století (r. 1207 a někde
i 1247). Další písemná zmínka o obci Zlatina, tentokráte již s bližším určením jako
Zlatina Maior (větší Zlatina) v listině Markraběte Moravského Přemysla Otakara
II. ze dne 14. 9. 1249, byla připsána obci
Slatinice. V této listině odkazuje jistá
(„Matrona“) Střezna část svého majetku
v naší obci klášteru Sv. Petra v Olomouci. Z toho plyne, že skutečně historicky
první písemnou zprávou o naší obci je ta,
co se uvádí ve výše uvedené listině z roku
1249.
Obec Slatinice na Hané se dělí na dvě
místní části: Slatinice a Lípy. Ve Slatinicích je hlášeno 1221 obyvatel a v Lípách
378 obyvatel.

V obci je plná řada aktivních spolků, např.
SK Slatinice, SDH Slatinice, Myslivecké
sdružení Slatinice, které pořádají různé
akce pro místní občany.
Dále se v naší obci nachází Základní škola
a Mateřská škola Slatinice, kterou navštěvují děti z okolních vesnic.
Svůj název získala obec od močálů - slatin, které byly zejména na místě dnešního
mlýna. Ve staré obecní pečeti byla vyryta
nádoba do níž vtéká voda a nápis „Péezet
deidiny hrubich Slatienicz 1698“. První
zprávy o Slatinicích pocházejí z doby vlády rodu Přemyslovců. Lázně byly založeny v 17. století a první zmínky o slatinické
léčivé vodě jsou již z roku 1580 od proslulého moravského lékaře Tomáše Jordána
z Klausenburku. Minerální pramen přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem
sirovodíku se využívá zejména pro léčbu
onemocnění pohybového ústrojí, léčbu
po operacích kloubních náhrad a po úrazech pohybového ústrojí.
Samotná obec a její okolí je protkána
množstvím stezek pro pěší a cyklisty. Cílem těchto tras je především turisticky
velmi zajímavá lokalita přírodního parku Velký Kosíř, v jehož středu se nachází
hanácká „velehora“ Velký Kosíř s nadmořskou výškou 442 m.

Mezi dominantní objekty obce patří barokní kostel s farou, budova lázní, škola
a sokolovna, mlýn a „Lichtenštejnský
dvůr“, dnes využívaný obecním úřadem.
Lidé mohou využít k odpočinku atraktivní prostředí sportovního areálu s řadou
atrakcí určených především pro mládež.
Příjemně relaxovat můžete i v lázeňském parku v těsné blízkosti jednotlivých
balneo provozů.
V novém volebním období nás čeká plná
řada projektů, které bychom chtěli dotáhnout do zdárného konce. V první řadě
bychom chtěli občanům usnadnit třídění
odpadu a to následovně. Do každé domácnosti bychom rozdali 2 nové plastové
nádoby o objemu 120 l na plast a papír.
Samozřejmě ne každá domácnost si tyto
popelnice bude moci doma uschovat,
a proto budeme budovat i nové polopodzemní kontejnery.
Dalším větším projektem, který je zatím
v jednání, by mohla být rekonstrukce areálu SK Slatinice, kde by byla provedena
celková rekonstrukce areálu a zřízení nových ploch.
Nesmíme ani pozapomenout na dobudo-

vání nové cyklostezky mezi Slatinicemi
a Lutínem. Zde opět čekáme, zda nám
bude udělena dotace. Na tomto projektu
se podílí i obec Lutín.
Chceme dokončit výměnu svítidel ve Slatinicích a vybudovat nové vodní zdroje.
V obci se pravidelně odehrává množství
sportovních akcí, kterých se účastní soutěžící z celé republiky, mnohdy i ze zahraničí. Jsou to především fotbalová utkání
ve sportovním areálu, který využívá stále více družstev a to i ligových. Příznivci
střelných zbraní a kynologie se mohou
zúčastnit soutěží pořádaných členy mysliveckého sdružení v areálu myslivecké
chaty „U Lumpíka“. Kulturu a tradiční
akce mají na starosti místní hasiči a kulturní komise. Během celého roku mají
naši senioři možnost účastnit se akcí
Senior klubu Slatinice a Lípy, který je
velmi aktivní a úspěšný. Z budovy fary
se postupně stává komunitní prostor
pro pořádání jarmarků, promítání filmů
a dalších akcí, které napomáhají k lepšímu soužití nás všech.
Ondřej Mikmek, starosta obce
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OBEC RAKŮVKA – OBEC V ZÁPLAVĚ ZELENĚ A KVĚTŮ
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Vážení přátelé, prezentaci NAŠÍ obce bych
rád pojal trochu jinak, než je obvyklé. Nechci vycházet ze strohých statistických
údajů a geodetických skutečností, ale
chci, aby představa o obci vycházela od
srdce všech nás, kteří zde žijeme a svoji
obec spravujeme.
Protože jsem patriot, proto uvádím polohopis tak trochu opačným způsobem.
Od obce Rakůvka je město Konice
vzdáleno 5 km severozápadně, město
Prostějov a město Olomouc asi 25
km východně, město Brno asi 70 km
jihovýchodně a město Praha asi 250 km
západně.
Katastrální výměra obce je 288 ha a nadmořská výška je 432 m n. m. Celý katastr
je obklopen smíšenými lesy a jihovýchodní
okraj katastru sousedí s malebným údolím Kyselka, kde minerální voda poskytuje
osvěžení jak lidem z okolí, tak velkým davům turistů a cykloturistů. Patříme mezi
nejmenší obce, žije nás u nás s trvalým
pobytem pouze 95, ale vše není v počtu!
Nejstarší zmínka o obci Rakůvka – tehdy
Moravská Raková, je v roce 1353, kdy ji
dal Ondřej z Krakovce spolu s Německou
Rakovou – později Velkou – svým vnukům
Adamu a Bočkovi z Rakové. Ti však prodali statky roku 1374 markraběti Joštovi.
Posledním, kdo celé panství koupil, byl
v roce 1760 Emanuel, hrabě Silva Taroca.
Od 15. 7. 1938 byla vybudována elektrifikace. V letech 1975 – 76 obec, ve spolupráci s Rakovou, vybudovala veřejný vodovod a od roku 2000 má obec plynofikaci.
V roce 2010 proběhla velká akce na úpravě návsi v hodnotě 5 mil. Kč, v době, kdy
náš rozpočet byl 0,5 mil. kč. Podařilo se
zajistit dotaci 4,5 mil. Kč od MZe. Rovněž
bylo nákladem 0,5 mil. kč postaveno dětské hřiště za kapličkou. V roce 2012 byla
provedena generální oprava dominanty
obce – kapličky Nanebevzetí Panny Marie
a rekonstrukce a rozšíření chodníků nákladem 3 mil. Kč. Mezi „drobnější“ akce
lze zařadit jen opravu veřejného osvětlení,
místního rozhlasu, výměnu oken a dveří
u obecního úřadu, vybudování nového
sociálního zařízení na obecním úřadě,
dobudování obchodu a klubovny pro hasiče, generální opravy dvou has. stříkaček
PPS-12 a další. V současnosti máme příslib dotace 3,5 mil. Kč na projekt revitalizace obecního rybníku na hřišti v rámci
programu „Udržení vody v terénu.“ Projekt je připravený a letos by mělo dojít
k realizaci. Jsem rád, že zastupitelstvo
má pochopení pro údržbu zeleně a květinové výsadby. Proto jsem si v titulku dovolil obec nazvat „obcí v záplavě zeleně
a květů.“ Nejvíc mě těší, že o údržbu
a pěkný vzhled obce mají zájem děti.

Pro život občanů je důležité, že máme
v provozu obecní obchod a hospodu.
Od roku 2003 má obec svůj znak a prapor,
které byly toho roku slavnostně Mons.
Josefem Hrdličkou, olomouckým biskupem požehnány. V roce 2014 byl rovněž
Mons. Josefem Nuzíkem požehnán i prapor místních hasičů. Při obou těchto akcích se konaly sjezdy rodáků.
Nejvýznamnější společenskou složkou
jsou, asi jako všude, hasiči, bez nichž se
neobejde žádná akce v obci. V obci kvalitně působí místní knihovna a na velice
dobré úrovni je práce s dětmi a mládeží.
Celý rok je proložen kulturními akcemi
– maškarní dětský karneval, pravidelné
poděkování ženám k MDŽ, pálení čarodějnic, kácení máje, dětské dny, letní hasičské soutěže v lese s přespáním, stezka
odvahy, Mikulášská besídka s rozsvícení
vánočního stromu na návsi, silvestrovské
sousedské setkání o půlnoci u vánočního
stromu.

A nyní závěrem to nejdůležitější. Veškerá
činnost a život obce, tak, jak jsem uvedl,
má hlavní význam v tom, že jsme samostatní! Můžeme si o svých představách
rozhodovat sami a nemusíme čekat, co
na nás zbyde. Záleží všechno na dovednosti a souhře nejen zastupitelů, ale zájmu všech občanů o to, aby se jim tady
u nás žilo dobře. Vztah občana ke své obci
musí vycházet, jak jsem již výše uvedl, ze
srdce. Při všech svých plánech a předsevzetích vycházíme z hlavní priority – občan
a jeho potřeby. Naše „krédo“ je: „Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké
obce hynou.“ Velikost obce nespočívá jen
v počtu obyvatel, ale podle toho, jak žijí
a pro svoji obec pracují. Bohudík u nás
nemáme žádné politické strany a proto se
na všem nejčastěji a nejlépe domluvíme
u piva v místní hospodě.
Josef Mikulka, starosta obce

SENIČKA – OBEC, KDE ŽILA ELIŠKA Z KUNŠTÁTU
Obec Senička, ležící na samém okraji
úrodné Hané v předhůří Drahanské vrchoviny západně od Olomouce, náleží k vesnicím, kde je doloženo starobylé osídlení
už od pravěku.
Obec se rozkládá na 568 ha. má 149 domů
s počtem obyvatel 354. Obec Senička byla
v roce 1995 nahlášena do památkové zóny.
Máme zde unikátní státní památku protipovodňovou zídku, která je jedinou stavbou v republice. Myšlenka této stavby je
přenesena z Toskánska, kde naši občané
bojovali ve válce.
První písemná zmínka o vsi Senička pochází z r. 1348. Do povědomí obyvatel
zdejšího kraje se nejvýrazněji zapsala
paní Eliška z Kunštátu, která rozprodala roku 1465 lysovský dvůr s mlýnem
po čtvrtlánech sousedům ze Seničky a tím
je současně zbavila robot na jeho pozemcích. Tímto činem se stala tak oblíbenou,
že si ji místní lidé dodnes připomínají
ve vyprávěních.
Jedním z privátních statků olomoucké
metropolitní kapituly zůstala až do r. 1848
i ves Senička.
Další významní rodáci obce jsou spojeni
především s gruntem č. 10. Zde žil Josef
Svozil. Byl starostou, zemským i říšským
poslancem. Stal se uznávanou autoritou
ve svém kraji, hájil zájmy rolníků a venkova. Nejvýznamnější akcí se stala stavba rolnického akciového pivovaru v Litovli z roku 1893. Josef Svozil ručil za její
úspěch celým svým majetkem.
V Seničce byly dva vodní mlýny Horní
a Dolní, třetí mlýn poháněný elektřinou,
olejárna, škola, kovárny, kupecký krám
a pohostinství. Zdejší obyvatelé vynikali
kvalitním chovem koní.
Co se týká doby nedávné. Obec Senička
využívá zejména dotací Olomouckého kraje, Operačního programu životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Evropské unie a jiných možných zdrojů.
V naší obci máme plyn, vodu, splaškovou kanalizaci včetně mech. biol. ČOV
a k tomu náležející dvě rybniční nádrže.
Dále je zde bezdrátový rozhlas včetně
varovného signálu. Vzhledem k tomu, že
v naší obci byly v nedávné době povodně, pracovali jsme na tom, aby zejména
voda z polí a cest při přívalových deštích
nevnikla do obce, ale do tří záchytných
nádrží, které mají vsakovací schopnost
a díky tomu udržujeme vodu v krajině.
Dále jsme revitalizovali Rajčur. Jedná se
o rybník s dvěma mokřady v lesním prostředí. Účelem toho je vytvoření vhodných
podmínek pro zachování místních původních živočichů. Právě zmíněná kanalizace z ČOV byla dosud největší investiční
akcí v historii obce. Samotná výstavba

trvala dva roky, následně jsme na konci volebního období zhotovili v celé obci
nové místní komunikace včetně parkovacího stání v jedné části obce. Hodnota těchto dvou akcí přesáhla 50 milionů
korun. V současné době připravujeme
projektovou dokumentaci na zbylá veřejná parkoviště, podáváme žádost o dotaci
na Systém tříděného sběru Senička.
Jedná se o vybavení kontejnerů na různé odpady, dále nákup kontejnerů za nákladní vůz na bioodpad s možností odvozu
na kompostárnu. Součástí této akce je
vybudování pěti zpevněných hnízd v obci
v ceně cca 700 tisíc Kč. Ve spolupráci
s Olomouckým krajem, v části úseku bývalé silnice III. třídy, bude zbudována nová
krajská komunikace s přilehlým chodníkem v ceně cca 3,5 milionů Kč. Nesmíme
zapomenout na lesní majetek obce, který
má rozlohu cca 75 ha. V současné době
je silně postižen kůrovcovou kalamitou
a je naší povinností nejen ze zákona, ale
i z morálního hlediska, předat našim

generacím les v pořádku, tak jak to bylo
přenecháno nám.
V posledním volebním období a současném bylo vyvinuto nemalé úsilí
ke společenské a kulturní činnosti. Slouží nám k tomu obecní sál, společenská
místnost a výletiště Rajčur v lesním prostředí. Máme zde také obecní hospodu
„U Josefa“ nazvanou po zakladateli pivovaru Litovel Josefu Svozilovi a obecní
obchod potravin. Škola byla spolu s mateřskou školou uzavřena z důvodu nízkého počtu dětí. Chceme podporovat sport
a rozvíjet spolupráci s SDH Senička, ZKO
Senička, oddílem Skaut a MS Senička –
Odrlice. V programu máme zaměřit se
na další protipovodňová opatření v podobě nového mostu s jednou takovou průtočností jako doposud. Budeme aktivní
v hledání finančních možností, abychom
co nejvíce potřeb mohli občanům splnit.
Jiří Matoušek, starosta obce
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SENICE NA HANÉ - HROBÁ SENICE
Obec Senice na Hané leží v rovinaté části okresu Olomouc, asi 18 km severozápadně od krajského města a 10 km
jihovýchodně od Litovle. Je to malebná
obec, rozprostírající se na březích říčky
Blaty. Nejvyšším bodem v k. ú. Senice
na Hané je kopec Bořík s nadmořskou
výškou 340 m. Obec se skládá ze tří částí
- Senice na Hané, Odrlic a Cakova. Celková rozloha území obce činí 1925,7 ha a k
1. lednu tohoto roku zde žije 1803 obyvatel.
Senice na Hané je název obce, který
se poprvé - ve tvaru Scennicze - objevuje v zakládací listině kláštera Hradisko
u Olomouce v roce 1078. Klášter, zasvěcený sv. Štěpánovi Prvomučedníkovi, založil
bratr tehdejšího českého knížete Vratislava II. olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný
s manželkou Eufemií jako rodinnou knížecí fundaci. Při této příležitosti byla sepsána zakládací listina, která nese datum
3. února 1078. V ní jsou vyjmenovány skupiny vsí a Malé Hané, které dostal klášter
od svých zakladatelů jako věno. Mezi nimi
je uvedena i Senice s jedním lánem polí.
Tato zakládací listina, dochovaná pouze v opisech z 18. století, je považována
za nejstarší známou listinu v českých zemích.
Archeologické nálezy však dokládají existenci osídlení v dnešní obci a jejím okolí již
na konci 3. tis. před n. l. V 11. století tedy
patřila část Senice klášteru Hradisko,
zbývající část, rozdělena na několik dílů,
patřila různým majitelům, kteří se v důsledku dědictví či prodeje často měnili.
Ve 2. polovině 14. století patřila část vsi
pánům z Kunštátu. Dodnes žije v povědomí starousedlíků dcera Smila z Kunštátu
Eliška, která díl Senice zdědila v 1. pol.
15. století. Vlastnila také tvrz Lysov u Seničky a odtud podél potoka jezdila každou
neděli do Senice do kostela. A tak podle
pověsti Eliščina stezka nikdy nezarostla
travou.

10

K historickým a kulturním památkám
v Senici patří v první řadě zdejší farní
kostel sv. Maří Magdaleny. Je to hodnotná barokní stavba z let 1704-1705,
se starší renesanční věží, která odolala
zhoubnému požáru v roce 1654. V obci
a v jejím katastru je i několik menších
církevních staveb, sloupů a křížů, jako barokní kaple sv. Josefa, socha Ecce homo
z roku 1827, sloup se sochou sv. Isidora
z r. 1833 a mnohem starší Smírčí kříž.
Není náhodou, že nejvýznamnějším rodákem Senice byl Jan Věnceslav Pavelka,
narozen 15. května 1856 (č. p. 80), nadšený
a neúnavný propagátor pokrokových
metod i strojů a družstevnictví v zemědělství. Byl také v roce 1895 jmenován
prvním čestným členem tohoto spolku
a patřil k zakladatelům rolnické družstevní mlékárny v Senici v roce 1895, takže mu

byla v roce 1936 na budově této mlékárny právem zasazena pamětní deska. Pavelka stál také u kolébky hospodářského
družstva pro severní Moravu v roce 1895
a okresního hospodářského družstva
okresu Litovel v roce 1896, opět jednoho
z prvních na Moravě. J. V. Pavelka působil nakonec jako vrchní zemědělský rada
v Brně a zemřel v roce 1931.
V roce 1900 postavil Leopold Kašpar
na pozemcích u nádraží svoji továrnu na
výrobu mlynářských a sladařských strojů. Dnes zde stojí společnost PANAV a.s.,
továrna na výrobu přívěsů a návěsů. Fanouškům biatlonu jistě neuniklo, že speciální nástavba pro kamion české reprezentace byla vyrobena právě zde.
V současné době v obci aktivně působí
cca 12 spolků. K historicky nejstarším
patří Sbor dobrovolných hasičů Senice na

Hané, který vznikl relativně dosti pozdě
- a sice roku 1893 - ale vždy patřil v obci
k nejstabilnějším. V současné době vyjíždějí členové JSDH k mnoha zásahům
z moderní hasičské zbrojnice. Techniku za
podpory obce a financování z dotací průběžně obnovují.
Od roku 1908 působí v obci tělocvičná jednota Sokol, později i Orel. Členové cvičili
gymnastiku, později soutěžili v atletických
disciplínách a také kultura jim nebyla
cizí - v rámci divadelního kroužku nastudovali mnoho divadelních představení.
Nyní se mohou zapojit zájemci z řad dětí
i dospělých do rehabilitačního cvičení žen,
zdravotního cvičení, hraje se stolní tenis ale hlavním odvětvím je házená. Obec reprezentuje družstvo mini, mladších žáků
a mužů. Své zápasy odehrávají na vlastním venkovním moderním hřišti s umělým
povrchem, v zimě pořádají turnaje v nové
moderní multifunkční sportovní hale, která byla slavnostně otevřena v roce 2017.
Členové obou výše jmenovaných organizací se významně zapojují do kulturního
života obce - pořádají společenské plesy,
stavění a kácení máje, masopust, vánoční
i velikonoční jarmarky či tradiční Senicky
hode (ty letos budou 19. - 21. července).
V naší obci působí dětská skupina Aktiváčci, kterou zřizuje Hanácký aktivní spolek, a která byla první vesnickou dětskou
skupinou v naší republice. V jedné třídě
mateřské školy tak mohou být umístěny
děti předškolkového věku. V Senici máme
mateřskou školu, postupně modernizovanou, kam chodí i děti z okolních obcí. Velkou akcí, kterou vedení školky pořádá již
více než 25 let, je Čarovný les.
Ve dvou školních budovách má svých devět tříd základní škola. Po vyučování mohou trávit děti čas v mnoha nabízených
zájmových kroužcích. V letošním roce prochází hlavní budova základní školy rekonstrukcí, neboť se zde za pomoci integrovaného regionálního programu realizuje
projekt Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Senice na Hané. Ke konci každého školního

roku pořádá v areálu za kulturním domem
škola velmi navštěvovanou akci Zahradní
slavnost.
V Senici na Hané můžete nakoupit v nákupním středisku COOP HB, v soukromé
prodejně smíšeného zboží, dále nakoupit
průmyslové zboží. V provozu je pobočka
Pošty Partner, místní knihovna, prodejna trafiky. Lékaři ordinují ve zdravotním
středisku, kde je v provozu i lékárna.
Ke sportování je volně k dispozici hřiště

u mateřské školy, kurty u závodu PANAV,
a. s., kde je také možné pronajmout si
bowlingové dráhy, dětská hřiště najdete
ve všech místních částech. Po vybudování
kanalizace v Senici a v Odrlicích byly rekonstruovány průtahy obcí a podél nich
i chodníky a parkovací stání.
Michal Tichý, starosta obce
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AKTUÁLNĚ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
3. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
3. výzvu příjmu žádostí o dotaci v operačním programu Program rozvoje venkova
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní
akční skupiny Region HANÁ jsme vyhlásili
11. června 2018. Nyní je ve fázi administrativních kontrol na Státním zemědělském intervenčním fondu.
Rozdělení alokace mezi jednotlivé Fiche
v rámci 3. výzvy PRV bylo:
F1: Podpora rozvoje podnikání v regionu
5 333 969,- Kč
F2: Investice do zemědělských podniků
3 962 559,- Kč
F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 000 000,- Kč
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F4: Neproduktivní investice v lesích
1 000 000,- Kč
F5: Investice do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh 1 000 000,- Kč

F5: Investice do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
přihlášeno 5 žadatelů, z toho 1 odstoupil
a 1 nebyl podpořen

Výzva byla vyhlášena pro tyto Fiche:
F1: Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností
přihlášeno 8 žadatelů
F2: Investice do zemědělských podniků
přihlášeno 15 žadatelů, z toho 3 odstoupili
a 6 nebylo podpořeno
F3: Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů o tuto
fichi nikdo neprojevil zájem
F4: Neproduktivní investice v lesích
přihlášeni 2 žadatelé

4. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Tato výzva byla vyhlášena 13. 2. 2019
a příjem žádostí končí 15. 3. 2019.
Výzva byla vyhlášena pro 2 Fiche
s alokací:
F1: Podpora rozvoje podnikání v regionu
4 000 000,- Kč
F4: Neproduktivní investice v lesích
500 000,- Kč
Hana Zacpálková

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM POKRAČUJE
Projekty podané MAS Region HANÁ, z. s. na podzim 2018 v rámci výzev č. 5 a 6, byly schváleny k podpoře
radou MAS 19. prosince 2018, další výzvy z IROP budou vyhlášeny v Regionu Haná v dubnu/květnu 2019.
V rámci výzvy č. 5 (Infrastruktura základních škol) byly schváleny radou MAS k podpoře 4 projekty:
Název projektu

Žadatel

Schválená dotace

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané,
okres Prostějov - vybavení odborných učeben, II. etapa

Základní škola a mateřská škola
Kostelec na Hané

859 052,81 Kč

Vybavení odborných učeben ZŠ Těšetice

Základní škola a mateřská škola Těšetice

950 000 Kč

Renovace počítačové učebny ZŠ Slatinice

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, p.o.

950 000 Kč

Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice na Hané II.

Základní škola Senice na Hané

950 000 Kč

V rámci výzvy č. 6 (Bezpečnost dopravy) byly schváleny k podpoře radou MAS 6 projektů:
Název projektu

Žadatel

Schválená dotace

Obnova chodníků „Bukovina“ v obci Ústín

Obec Ústín

570 000 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lipová

Obec Lipová

570 000 Kč

Bezpečnost dopravy v obci Březsko

Obec Březsko

570 000 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Kostelec na Hané

Město Kostelec na Hané

570 000 Kč

Rekonstrukce chodníku v obci Bohuslavice

Obec Bohuslavice

570 000 Kč

Zpomalovací ostrůvek na Třebčínské ulici v Lutíně

Obec Lutín

570 000 Kč

UPOZORŇUJEME, ŽE PRAVDĚPODOBNĚ NA PŘELOMU DUBNA, KVĚTNA 2019 BUDE MAS REGION HANÁ OPĚT
VYHLAŠOVAT VÝZVY Z IROP ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU ZÁKLADNÍCH ŠKOL, INFRASTRUKTURU
PRO NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BEZPEČNOST DOPRAVY, KOMUNITNÍ CENTRA I SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU.
Věříme, že zájem žadatelů bude větší opět
v případě výzev zaměřených na Infrastrukturu základních škol a na Bezpečnost dopravy.
Výzva zaměřená na Infrastrukturu
základních škol bude znovu podporovat
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v rámci klíčových
kompetencí (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Žadatelé budou moci žádat o podporu až 950 000 Kč z Evropského fondu
pro regionální rozvoj /ERDF/, a to v případě celkových způsobilých nákladů projektu 1 000 000 Kč.
V rámci plánované výzvy na Bezpečnost
dopravy mohou obce Regionu HANÁ sice
dosáhnout „pouze“ na maximální podporu 570 000 Kč z ERDF, ale mohou žádat
i opakovaně např. na jednotlivé úseky

nebo části větších projektů zaměřených
na bezpečnost dopravy, pokud tyto vyhovují podmínkám výzev a lze je samostatně
stavebně uzavřít.
Výzva na podporu neformálního vzdělávání bude umožňovat předložit projekty
se zaměřením na stavební úpravy a modernizaci infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání včetně
pořízení vybavení budov a učeben. Účelem
podporovaných aktivit bude zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory, práce
s digitálními technologiemi) ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce a sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu
práce. Příkladem takového projektu může
být úprava prostor v majetku předkladatele, které budou sloužit pro výuku cizích
jazyků dětí i dospělých, nebo k úpravě
a vybavení prostor pro výuku řemeslných
a technických oborů apod.

Na jaře bude rovněž v Regionu Haná pokračovat v rámci příslušné výzvy podpora komunitních center z IROP. Dotace
z ERDF bude moci činit až 1 073 500 Kč
(při maximálních způsobilých výdajích
projektu 1 130 000 Kč). Prostřednictvím
stavebních úprav nebo rekonstrukce objektů v majetku žadatele bude možné vybudovat a vybavit zázemí pro poskytování
aktivit komunitních center. Ta mají realizovat sociální, vzdělávací, volnočasové
aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové
oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům
lokality.
V případě, že potřebujete konzultovat
připravované projektové záměry v rámci
uvedených chystaných výzev, kontaktujte
příslušné pracovníky MAS Region Haná.
Informace rovněž sledujte na webových
stránkách Regionu Haná.
Ludmila Navrátilová

REGION HANÁ NOVĚ PODPORUJE VÝSADBY V OBCÍCH I OKOLNÍ KRAJINĚ
V letošním roce máme v realizaci strategie MAS novinku – nově přidaný programový rámec Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Žadatelé se budou moci ucházet o celkem 10 mil. Kč
dotace na projekty zeleně ve dvou opatřeních:
- Realizace ÚSES
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Dotační podpora bude využívána zejména obcemi, ale může být i pro řadu dalších žadatelů, jako
např. neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další. Výzvy budou vyhlášeny v polovině
března a termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 17. 6. 2019.

13

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

PROJEKT VENKOVSKÉ ŠKOLY REGIONU HANÁ SPOLEČNĚ
– MAP (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II)
POMÁHÁ ŠKOLÁM

Nový rok je v plném běhu a s ním i projekt
Venkovské školy Regionu HANÁ společně.
Čeká nás celá řada zajímavých aktivit které, jak věříme, budou úspěšné a přínosné
pro všechny zapojené v projektu.
Dne 9. 1. 2019 proběhlo v Náměšti
na Hané školení s názvem V každém
dříme technik aneb… Již z názvu lze vyvodit tematické zaměření na polytechnické
vzdělávání. Cílem školení bylo seznámit
pedagogy základních škol s možnostmi podpory polytechnického vzdělávání.
Pedagogové měli příležitost vyzkoušet si
základy robotiky a programování.
Realizační tým projektu pořádal dne
20. 2. 2019 školení pro vedoucí pracovníky škol s názvem Aktuální právní úprava v činnosti základní a mateřské školy
včetně aplikace GDPR. Jeho hlavní náplní
bylo seznámení s aktuálními změnami
právních předpisů, které upravují činnost
základní a mateřské školy a usnadnit
tak ředitelům základních a mateřských
škol jejich použití v každodenní praxi a to
v kontextu GDPR.
Povinnou aktivitou projektu je pořádání workshopů pro rodiče se zaměřením
na inkluzivní vzdělávání. Dne 21. 2. 2019
proběhl v Aule ZŠ a MŠ Lutín workshop
s názvem „Mám dítě se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) a jak ho
podpořit“. Workshop proběhl pod záštitou
pracovní skupiny Pro rovné příležitosti.
Členové pracovních skupin se pravidelně
setkávají a pracují na jednotlivých aktivitách spolupráce, které navrhli do Akčního
plánu.
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v přírodních vědách a EVVO
V pracovní skupině pro přírodní vědy
a EVVO se skupina pedagogů primárně
zabývá vytvořením uceleného souboru
námětů pro využití na ZŠ v rámci environmentální výchovy. Skupina též pracuje
na vytvoření brožury obsahující místní region z geograficko-historického pohledu.
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PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání
Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí
dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
pracuje na aktivitách, které vrátí polytechnické vzdělávání do školních lavic.
V rámci projektu se pod záštitou PS budou
realizovat exkurze do výrobních závodů,
workshopy se sestavením jednoduchého
elektronického obvodu a především dojde na seznámení žáků a pedagogických
pracovníků s kapesním počítačem BBC
micro:bit.
PS Mateřské školy
Pracovní skupina Mateřské školy zorganizovala setkání pedagogů MŠ zapojených
do projektu. Cílem setkání bylo zejména
navázání či prohloubení kontaktů mezi
pedagogy jednotlivých mateřských škol
a předávání dobré praxe. Účastnící setkání zhodnotili jako velmi přínosné a přislíbili jeho zopakování během půl roku.
Mimo to členové pracovní skupiny připravují celou řadu didaktických materiálů
a projektových dnů, které budou mateřské
školy v nadcházejícím období realizovat.
PS Rozvoj kulturního povědomí dětí
a vztah k místu
Mezi hlavní aktivity pracovní skupiny patří
příprava soutěže se zaměřením na regionální historii, která bude určena pro žáky
druhého stupně. Neméně zajímavou aktivitou budou divadelní představení, která
si připraví žáci z prvních stupňů pro své
kamarády.
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Pracovní skupina již stihla nakoupit publikace pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
Momentálně ke každé publikaci připravuje pracovní listy. PS rovněž na jaro plánuje
divadelní představení pro školy v území, či
autorská a umělecká čtení.
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Pracovní skupina dokončuje pracovní list
na téma mocniny. Členky PS se zúčastnily
hospitace v hodině matematiky s využitím
metody Hejného v ZŠ Horce nad Moravou. Pracovní skupina bude dále pracovat
na pracovních listech v dalších stanovených tématech, plánovat školení, exkurze
pro oblast matematické gramotnosti.

PS pro Rovné příležitosti
Pracovní skupina se prioritně podílela
na tvorbě dotazníkového šetření v souvislosti s Metodikou rovných příležitostí
pro klíčovou aktivitu 2.7 Podpora škol
v plánování. Pod záštitou PS se dne
21. 2. 2019 uskutečnil workshop ,,Mám
dítě se specifickými poruchami učení
a chování a jak ho podpořit“. Seminář se
konal v Lutíně a lektorkou byla Mgr. Svatava Vyhlídalová. Pracovní skupina plánuje další workshopy v tématech kvalitního
inkluzivního vzdělávání ve školách.
PS pro Financování
Hlavní činností PS je kontrola čerpání
rozpočtu v průběhu projektu, jak se daří
naplňovat harmonogram naplánovaných
činností v projektu, zejména aktivity implementace pracovních skupin.
Co náš čeká v nejbližší době?
Nadále plánujeme pořádat semináře
pro ředitele a pedagogy. Průběžné plnění
aktivit implementace. Aktualizace analytické a strategické části dokumentu MAP
vzdělávání.
Realizační tým projektu Venkovské školy
Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané dne 12. 2. 2019:
Mgr. Pavla Valentová (Analytik projektu),
Ing. Kateřina Navrátilová (hlavní manažerka projektu), Mgr. Marta Husičková (koordinátorka a facilitátor projektu),
Mgr. Filip Strážnický (koordinátor projektu)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO POLYTECHNIKU PŘI MAS REGION HANÁ
INTENZIVNĚ PRACUJE NA AKTIVITÁCH V OBLASTI
POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY, URČENÝCH PRO ŽÁKY
A PEDAGOGY V REGIONU
A na co se mohou těšit ?
Chystáme exkurze do výrobních závodů,
abychom vzbudili u dětí zájem o strojírenské obory a techniku vůbec. Předjednané
máme podniky Honeywell, Wanzl, Clear
for you a jednat budeme s podnikem
WEBA Olomouc.
Protože víme, že nestačí jen vidět, ale je
třeba si věci odzkoušet, máme pro děti
a učitele nachystané aktivity v podobě
soutěží a workshopů, ve kterých bude hrát
roli známá a stále populární stavebnice

Merkur. V oblasti elektroniky budou děti
sestavovat jednoduchý elektronický obvod
– astabilní multivibrátor s LED diodami
(blikač) a zakoupeny už máme také populární mikropočítače Micro:bit, na kterých
se děti naučí základy programování. Jedná se na našich školách o novinku, takže
bude třeba věnovat pozornost i pedagogům, pro které připravujeme workshop,
který bude zaměřen právě na metodiku
práce s Micro:bitem.
Doufáme, že se nám podaří všechny plá-

nované aktivity zrealizovat a že školy v regionu o ně projeví zájem. Polytechnická
výchova byla mnoho let zanedbávaná
a tak věříme, že všechny naše aktivity
budou první krokem k nápravě a usnadní
tak školám realizaci nově připravovaného
rámcového vzdělávacího programu, který
s polytechnickou výchovou počítá.
Ladislav Havelka,
vedoucí pracovní skupiny Polytechnika
při MAS Region Haná

MAP ORP PROSTĚJOV - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

V roce 2018 byla započata spolupráce
mezi jednotlivými aktéry vzdělávání v území a docházelo k prohlubování funkčních
partnerství mezi aktéry školství v území
MAP II ORP Prostějov.
Zapojené školy se účastnily procesu plánování, průběžně se podílely na přípravě
aktivit škol a aktivit spolupráce ve Strategickém rámci MAP. V rámci projektu byla
zrealizována celkem 4 setkání zapojených
škol, která byla svolána postupně na celém území projektu: setkání škol v území
MAP II ORP Prostějov (22.03.2018, Protivanov), setkání aktérů školství „Společně
pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov“ (25. 9. 2018, Náměšť na Hané), setkání škol z území MAP II ORP Prostějov
(1. 10. 2018, Prostějov), setkání ředitelů
a vedoucích učitelů mateřských, základních a základních uměleckých škol z území působnosti MAS Hanácký venkov, z.s.
(10. 10. 2018, Doloplazy).
Od 1. září 2018 začaly fungovat jednotlivé pracovní skupiny (dále PS). PS je
celkem 9 a jsou rozdělené podle svého
zaměření (PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj
matematické gramotnosti, PS pro rovné
příležitosti, PS mateřské školy, PS rozvoj
kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO, PS rozvoj kompetencí dětí
a žáků v polytechnickém vzdělávání –
technické vědy, PS kulturní povědomí dětí

a vztah k místu, PS cizí jazyky). Velikost
PS je 5 – 9 členů včetně vedoucího. Každá
PS má svého patrona, který nad PS dohlíží. Pracovní skupiny se v r. 2018 aktivně
podílely na společném plánování v území
a na aktualizaci akčního plánu, především
na návrhu aktivit spolupráce mezi jednotlivými subjekty poskytujícími vzdělávání.
Každá PS měla v minulém roce celkem
dvě setkání. Jednotlivá pracovní setkání proběhla v následujících termínech:
PS
pro
financování
(17. 10. 2018
a 3. 12. 2018), PS pro rozvoj čtenářské
gramotnosti (24. 10. 2018 a 20. 11. 2018),
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
(23. 10. 2018 a 3. 12. 2018), PS pro rovné
příležitosti (25. 10. 2018 a 27. 11. 2018), PS
mateřské školy (17. 10. 2018 a 20. 11. 2018),
PS rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO (24. 10. 2018 a
26. 11. 2018), PS rozvoj kompetencí dětí a
žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy (31. 10. 2018 a 21. 11. 2018), PS
kulturní povědomí dětí a vztah k místu
(22. 10. 2018 a 22. 11. 2018), PS cizí jazyky
(23. 10. 2018 a 13. 11. 2018).
V prvním roce bylo nutné rovněž aktualizovat složení řídícího výboru jakožto hlavního řídícího orgánu projektu. Řídící výbor
byl složen ze zástupců cílových skupin
tj. skupin zainteresovaných či dotčených
vzděláváním v území, jsou to zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území. Řídící výbor se dosud sešel
celkem 2x a to 1. 10. 2018 v Prostějově
a 12. 12. 2018 v Dubu nad Moravou. Projednal a schválil všechny podstatné návrhy a dokumenty, které v rámci projektu

a tvorby MAP vznikly (např. organizační
strukturu, identifikaci dotčené veřejnosti,
komunikační plán a aktualizaci akčního
plánu).
Od září 2018 začal v projektu pracovat
i celý realizační tým (dále RT), ve kterém
má každé území (MAS Region HANÁ, na
realizaci projektu se podílejí místní akční
skupiny MAS Hanácký venkov, MAS Hanácké Království, MAS Prostějov venkov
a město Prostějov) svého zástupce. Jedním z hlavních úkolů RT je podpora činnosti ŘV, PS a podpora škol v plánování.
V říjnu 2018 byla pro ZŠ a MŠ v území
uspořádána aktivita ,,Sázíme lípu pro
další generace, aneb děti sází symbol republiky“ v rámci rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a EVVO.
Do území bylo rozdáno cca 58 ks vzrostlých lip „Tilia cordata“ spolu s kůly a vázacím popruhem. Sázení lípy proběhlo
v různých termínech, jelikož i oslavy výročí 100 let vzniku republiky probíhaly v každé ze zapojených ZŠ a MŠ různě. V rámci
této akce byla podpořena participace dětí,
pedagogů, rodičů i veřejnosti.
Ani v roce 2019 neleníme…
V roce 2019 se realizační tým společně s jednotlivými pracovními skupinami
zaměřuje především na implementaci vybraných aktivit spolupráce mezi jednotlivými subjekty poskytujícími vzdělávání,
které byly na podzim roku 2018 zahrnuty
do akčního plánu. V průběhu roku budou
probíhat vzdělávací aktivity pro pedagogy,
děti a žáky, zástupce neziskových organizací, zástupce zřizovatelů a rodiče. Plánujeme workshopy v různých tématech, autorská a umělecká čtení, sázení ovocných
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stromů, přírodovědné exkurze, soutěže
atd.
Začátek roku patřil setkávání jednotlivých
pracovních skupin (dále PS), na kterých
probíhaly přípravy realizace vybraných
aktivit z aktuálního akčního plánu. PS se
setkaly v těchto termínech: PS pro financování 26. 2. 2019, PS pro rozvoj čtenářské
gramotnosti 28. 2. 2019, PS pro rozvoj matematické gramotnosti 29. 1. 2019, PS pro
rovné příležitosti 14. 2. 2019, PS mateřské
školy 30. 1. 2019, PS rozvoj kompetencí
dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO
13. 2. 2019, PS kulturní povědomí dětí
a vztah k místu 21. 2. 2019, PS cizí jazyky
19. 2. 2019.
Náplň činností pracovních skupin
pro rok 2019
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Pracovní skupina plánuje školení na téma
„Práce s diferencovanou třídou na 1. stupni a 2. stupni ZŠ v matematice“. Zároveň
členové skupiny mají v plánu v první polovině roku připravit metodiku k pomůckám
pro výuku matematiky - materiály pro
práci s diferencovanou třídou (Edupraxe).
Předpokládá se, že v měsíci září 2019 pak
budou pomůcky nabídnuty školám v území a to přes členy realizačního týmu.
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mezi hlavní aktivity pracovní skupiny
v současné době patří příprava aktivity „Autorské a umělecké čtení“ (setkání
žáků s autorem knih/komiksů, autorské
čtení ukázek z knih/komiksů a následná
beseda s žáky). Zároveň pracovní skupina pracuje na přípravě aktivity „Doplnění fundusu školních knihoven“. Členové
skupiny mají v plánu v první polovině roku
2019 připravit pracovní listy k vybraným
titulům pro 1. a 2. stupeň ZŠ a následně
budou knihy včetně pracovních listů nabídnuty školám v území projektu.
PS pro Rovné příležitosti
Pracovní skupina se prioritně podílela
na tvorbě dotazníkového šetření v souvislosti s Metodikou rovných příležitostí
pro klíčovou aktivitu 2.7 Podpora škol
v plánování. Pracovní skupina plánuje
workshopy v tématech kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách.
PS Mateřské školy
Pracovní skupina Mateřské školy aktivně
připravuje dvouhodinový workshop s lektorkou Mgr. Jitkou Petrovou, Ph.D. na
téma Pedagogická diagnostika (předpokládaný termín je 3. 4. 2019 v dopoledním
čase od 9.00 a v odpoledním čase od 13.00
hod, místo workshopu bude ještě upřesněno). Členky pracovní skupiny, po domlu-
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vě s lektorkou, v rámci těchto workshopů
také vystoupí a budou prezentovat své
zkušenosti a také doporučení ČŠI z proběhlých kontrol. Kapacita byla stanovena
na 20 účastníků na jeden workshop.
PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v
polytechnickém vzdělávání
Začátek nového roku byl pro pracovní
skupinu, která se věnuje polytechnickému vzdělávání, nabitý celou řadou aktivit. Z jednání s představiteli škol v území
projektu vyplynula již na podzim celá řada
zajímavých podnětů, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro polytechnické vzdělávání
v základních i mateřských školách. Členové pracovní skupiny vedou jednání se
zástupci institucí, které by mohly v této
oblasti pomoci. Velké podniky v regionu,
hospodářská komora, akademici. Jako jeden z hlavních problémů, které školy pociťují je nedostatek materiálu, který by při
svých činnostech mohli využívat. Odřezky
dřeva, překližky, kovu a dalších materiálů.
Je jedním z velkých úkolů pracovní skupiny, aby dopomohla k dohodě mezi školami
a podniky v regionu a poskytnutí tohoto
„odpadu“ či jejich prodej za příznivé ceny.
K celkovému zmapování stavu polytechnické výchovy v území, se pracovní skupina rozhodla k realizaci dotazníkového
šetření, které podrobněji zmapuje potřeby
jednotlivých škol. Výstupy šetření a další
zajímavé projekty a nápady poté budou
prezentovány na připravované konferenci
k problematice polytechnického vzdělávání na jaře tohoto roku v Olomouci.
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO
Členové pracovní skupiny plánují pro rok
2019 pořádání setkávání pedagogů přírodních věd s cílem výměny zkušeností
a příkladů dobré praxe, informování
v oblasti nových poznatků a aktuálních
problémů. Setkání se mohou účastnit i externí odborníci na řešenou problematiku
a zástupci mimoškolních vzdělávacích institucí, příp. jiní odborníci na řešené téma.
První setkání se plánuje na měsíc duben,
a bude pro učitele chemie. Pracovní skupina rovněž plánuje přírodovědné exkurze
a na podzim chystá sázení ovocných stromů.
PS Rozvoj kulturního povědomí dětí
a vztah k místu
Pracovní skupina intenzivně připravuje
všeobecný seminář o kulturním vnímání
dětí a výchově k hodnotám s lektorkami
Národního ústavu lidové kultury PhDr. A.
Schauerovou a Mgr. M. Maňákovou. Seminář by se měl uskutečnit v průběhu
března.

PS Cizí jazyky
Pracovní skupina primárně pracuje
na zajištění kroužků cizího jazyka na školách vedených zahraničním lektorem.
Aktivita by se realizovala ve školním roce
2019/2020. Nyní se ověřují možnosti lektorů, následně bude zjištěn předběžný
zájem škol o tuto aktivitu. Podle možností
lektorů a zájmu škol bude nabídnut anglický nebo německý jazyk. Další aktivita,
kterou má pracovní skupina v plánu v letošním roce realizovat, je setkání učitelů
cizích jazyků – seminář. Téma se bude
odvíjet od možností, jakého lektora se
podaří zajistit, aby byl seminář opravdu
přínosem pro zúčastněné.
PS pro Financování
Hlavní činností PS je kontrola čerpání
rozpočtu v průběhu projektu, jak se daří
naplňovat harmonogram naplánovaných
činností v projektu, zejména aktivity implementace pracovních skupin.
Semináře uspořádané v měsíci únoru
Dne 13. 2. 2019 v Kosteleci na Hané
a 20. 2. 2019 v Náměšti na Hané bylo realizačním týmem uspořádáno školení
pro vedoucí pracovníky škol s názvem Aktuální právní úprava v činnosti základní
a mateřské školy včetně aplikace GDPR
(lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.). Hlavní náplní semináře bylo seznámení s aktuálními změnami právních
předpisů, které upravují činnost základní
a mateřské školy a usnadnit tak ředitelům základních a mateřských škol jejich
použití v každodenní praxi a to v kontextu
GDPR.
Dalším poutavým seminářem zaměřeným
pro pedagogy a rodiče na téma Současný
žák a učitel (lektor: PhDr. Jan Svoboda)
se konal 18. 2. 2019 v Kostelci na Hané.
PhDr. Jan Svoboda je významný český
psycholog a univerzitní pedagog, který
umí zaujmout. V tomto praktickém semináři, který se opíral o výsledky výzkumů
z nedávné doby, se lektor snažil navázat
na generacemi prověřené hodnoty a zákonitosti ve výchovně vzdělávacím procesu.
Seznámil účastníky s možnostmi praktického využití poznatků soudobé „pozitivní
psychologie“, strategiemi, postupy a technikami, které pomáhají odhalovat příčiny
konfliktu. Cílem bylo naučit se ve vztahu
žák - učitel, dát zelenou všemu, co podporuje psychické zdraví učitele i žáka.
Všechny tři semináře se těšily velkému
zájmu a jejich kapacita byla plně obsazena. Ohlasy na semináře byly velice pozitivní a dle slov jednotlivých pedagogů
i rodičů, byly semináře velkým přínosem
a to nás těší.

https://www.facebook.com/SpolečněDotazníkové šetření ve školách
-pro-rozvoj-školství-MAP-II-ORP-ProstěV měsíci březnu začalo, v rámci závazné
jov-225254538031878/
metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, první
Za realizační tým projektu
dotazníkové šetření potřebné ke zjištění
Společně pro rozvoj školství
předem definovaných ukazatelů nutných
– MAP II ORP Prostějov
pro zpracování Analytické části strategie
Miroslava Zapletalová,
MAP II. Dotazníkové šetření bude ukončehlavní manažerka projektu
no k 31. 5. 2019 a bude provedeno ve všech
Kde šablony pomáhají
zapojených školách v území projektu
v rámci klíčové aktivity 2.7 „Podpora škol
Školyšetření
postupně začínají realizovat své projekty. Část škol již začalo své projekty v roce
v plánování“. Další dotazníkové
bude realizováno v závěru projektu.
1.9.2018. Větší počet škol začalo své projekty od 1.2.2019. Od minulého článku se toh
Aktuální informace naleznete na facezměnilo. Proběhlo několik konzultací projektů v území. Díky těmto konzultacím jsou v
bookovém profilu projektu:

projekty škol. V současné době je ve výzvě šablon II. podáno či rozpracováno 24 proje
představuje velký nárůst oproti výzvě šablon I. Hodně lze vyčíst z grafu, který ukazuje
získaných k 1.2.2019. Tento graf také ukazuje rozdíl ve výši financí, které byly v jedno
získány. KDE ŠABLONY POMÁHAJÍ

Šablony II

8429 468 Kč

Šablony I

20804 920 Kč

ROZDÍL ČERPÁNÍ

1

ŠABLONY II

2020 830,00

Školy postupně začínají realizovat své
projekty. Část škol již začalo své projekty v roce 2018 a to od 1. 9. 2018. Větší počet škol začalo své projekty od 1. 2. 2019.
Od minulého článku se toho hodně změnilo. Proběhlo několik konzultací projektů v území. Díky těmto konzultacím jsou
v jednání další projekty škol. V současné
době je ve výzvě šablon II. podáno či rozpracováno 24 projektů, což představuje
velký nárůst oproti výzvě šablon I. Hodně lze vyčíst z grafu, který ukazuje počet
financí získaných k 1. 2. 2019. Tento graf
také ukazuje rozdíl ve výši financí, které
byly v jednotlivých výzvách získány.
Nárůst finančních prostředků je více než
dvojnásobný. Za celou výzvu šablon I.
bylo získáno 8 429 468 Kč. Ve výzvě šablon II. však bylo k 1. 2. 2019 získáno již
20 804 920 Kč s předpokladem získání cca
dalších 3 mil. Kč. Finance ve výzvě šablon
II. se však ještě mohou lehce pozměnit.
Předpokládá se podání minimálně dvou
dalších projektů, které nejsou v současné
době v přiloženém grafu.

1055 800,00

361 962,00

1082 865,00

841 801,00

1702 503,00

999 382,00

861 242,00

1209 239,00

846 047,00

1653 553,00

250 198,00

1233 127,00

886 623,00

194 330,00

351 772,00

1186 021,00

762 222,00

198 088,00

348 838,00

235 640,00

610 336,00

362 648,00

1549 853,00

Největší dotaci k 1. 2. 2019 v současné době
Nárůst
finančních prostředků je více než dvojnásobný. Za celou výzvu šablon I. bylo z
obdržela Základní škola a Mateřská
škola
v Kostelci na Hané, kde šablony
II.
realizuKč. Ve výzvě šablon II. však bylo 1.2.2019 získáno již 20 804 920 Kč s předpokladem z
jí od 1. 9. 2018 a tak pokračují v personální
3 mil. Kč. Finance ve výzvě šablon II. se však ještě mohou lehce pozměnit. Pře
podpoře, kterou již realizovalidalších
v minulém
projektu. Jsem velice rád, žepodání
do projekminimálně dvou dalších projektu, které nejsou v současné době v přiloženém
tů šablon II. se nově zapojily i jednotřídní
mateřské školy. Doufám, že tato podpora
jim dopomůže k dovybavení jejich školek
a bude jim k prospěchu. Již při sestavování
projektů je mým hlavním cílem, aby daný
subjekt byl spokojen s výběrem šablon
a šablony, které realizují, byly prospěšné
jak učitelům, tak i dětem a rodičům.
Petr Husička
Největší dotaci 1.2.2019 v současné době obdržela Základní škola a Mateřská škola v Kostelci na
Hané, kde šablony II. realizují od 1.9.2018 a tak pokračují v personální podpoře, kterou již realizovali
v minulém projektu. Jsem velice rád, že do projektů šablon II. se nově zapojily i jednotřídní mateřské
školy. Doufám, že tato podpora jim dopomůže k dovybavení jejich školek a bude jim k prospěchu. Již
při sestavování projektů je mým hlavním cílem, aby daný subjekt byl spokojen s výběrem šablon a

17

ZE ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ BRODEK U KONICE

Na naší Základní škole T. G. Masaryka
v Brodku u Konice proběhlo ve čtvrtek
10. 1. 2019 školní kolo 45. ročníku Olympiády z českého jazyka. Do této soutěže se
každoročně zapojují žáci 8. a 9. ročníku.
V letošním roce jich bylo celkem šestnáct.
Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem
je umožnit talentovaným žákům porovnat
úroveň vlastního jazykového a slohového
projevu s ostatními a získat tím motivaci
k dalšímu odbornému růstu. Účast
v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly
řeší soutěžící samostatně pod dohledem
pedagoga.
Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří postupují do okresního kola, se staly žákyně
z 8. ročníku Ema Sekaninová a Miriam
Slabionová. O třetí místo se podělil žák
9. ročníku Jan Franc.

pozitivně, protože naděje umírá jako poslední. Pro mě je stejně největší světlo
moje rodina, protože mi dává vše, co potřebuji, tak jako to světlo.
Ema Sekaninová
8. ročník, ZŠ Brodek u Konice
Když se řekne světlo, každého napadne
něco jiného. Někomu se vybaví buď klasické světlo, které svítí každý večer doma,
nebo třeba životní světlo. Když se řekne
životní světlo, tak mě jako první napadne
LÁSKA. Když je někdo sám, nikoho nemá,
ani kamarády ani rodinu, tak si myslím, že když se mu takzvaně rozsvítí svět
a najde si nějakou kamarádku, se kterou
si budou rozumět a později založí rodinu
a budou si spolu užívat život, že se mu
v tu chvíli rozsvítilo světlo života. A proto
si myslím, že světlo umí milovat, dávat
štěstí, radost, lásku, přátelství. Pro někoho životní světlo může být i to, když
z písemné práce dostane jedničku. Takže
životní světlo dává i třeba dobrou náladu. Světlo, ať už to obyčejné nebo životní, je velmi důležité, protože jak už jsem
napsala, umí mnoho věcí.

ZŠ PTENÍ

Renata Fialová, učitelka českého jazyka

Co všechno umí světlo
Soutěžní práce školního kola
Olympiády z českého jazyka
Miriam Slabionová
8. Ročník, ZŠ Brodek u Konice
Když se zmínilo slovo světlo, tak
jsem
si
vždy
představila
světlo
v místnosti, světlo slunce či ohně. Už od
mala mě uklidňoval pohled do plamenů,
do té malé záře, viděla jsem tam hodně
příběhů a měla jsem v tom útěchu. Přišlo
mi, že přes ten plamen odchází mé problémy a přichází světlo do mě. Nevím, jak
to nazvat - světlo života? Či jen pocit osvobození? Pocit prázdna, pocit úlevy? Světlo nám nedává jen teplo a září, ale směr,
pochopení sama sebe. Představ si černý tunel a na konci světlo. Tunel je život
a světlo smrt. Záleží jen na tobě, jak rychle půjdeš, kolikrát spadneš a vzlétneš,
ale stejně jednou musíš dojít na konec,
protože nic není nekonečné. A tak je to
i v životě. Smutek přejde, štěstí přejde. Lidé
odchází a přichází. Je zbytečné se trápit
nad věcmi, které nás neohrožují natolik,
že bychom museli mít strach o svůj život
či o život ostatních. Vždy je lepší myslet
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První pololetí na škole ve Ptení
Od začátku školního roku 2018/2019
máme za sebou spoustu povedených akcí.
Připravili jsme výstavu a soutěže
k 100. výročí vzniku republiky, pozorovali Slunce a malovali společně s rodiči
na textil.
Deváťáci se rozhodovali pro svůj další
krok a sbírali informace o možnostech
studia na středních školách. Ve výběru jim
pomohly nábory jednotlivých středních
škol, návštěva Burzy škol a Dny otevřených dveří.
Čtvrťáci se učili na dopravním hřišti zvládat základní dopravní situace.
Nasbírali jsme společně 14 tun starého
papíru.
Na Dýňobraní byla možnost vydlabat si
vlastní dýňové svítící dílo, sebrat odvahu
a vyrazit na strašidláckou stezku do tmavých zákoutí Ptení, kde všude číhala strašidla, ochutnat perníčky a punč.

Při výchovném koncertu „Jumping
Drums“ se škola skutečně celá otřásala.
Na adventní čas jsme se připravili tvořením věnců a různých keramických dekorací na Tvořivém mejdanu. Každé poslední
úterý v měsíci je určené pro rodiče s dětmi
a dle plánu se seznámíme s různými materiály a výtvarnými technikami.
Ve florbalovám turnaji naši mladší žáci
obsadili 2. místo!
Společně s obecním úřadem, spolkem
Pteníčko a dobrovolnými hasiči jsme
uspořádali lampionový průvod obcí,
ohňostroj, rozsvítili vánoční stromečky
a navodili slavnostní vánoční atmosféru.
Pondělí 3.12. bylo pro nás velkým dnem,
převzali jsme si 3. vítězný pohár, Hejtmanův pohár, finanční odměnu a titul nejlepší školy v kraji a objevili jsme se i v televizním vysílání.
Na začátku prosince na sebe deváťáci
navlékli kostýmy Mikuláše, anděla a čertů
a v každé třídě dle připraveného seznamu
nadělovali, co komu patřilo. Nevynechali
ani školku, obecní úřad, kuchyň či sborovnu.
Pilně jsme nacvičovali na Vánoční besídku, na které se představili téměř všichni
žáci školy a i někteří učitelé. Nechybělo
ani občerstvení, a díky vám i pěkná tombola.
Společně jsme stolovali v jídelně a pan
kuchař Diatka pro nás připravil netradiční
pokrm z tarhoně.
Světová škola zorganizovala sbírku oblečení pro potřebné.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu!
Viera Šmilňáková

ZŠ PĚNČÍN

Čteme a píšeme s Agátou, počítáme
s Matýskem a objevujeme s Oskarem
V poslední době stále častěji slýcháme
ze všech stran, jak žáci špatně čtou, neví,
o čem četli a že je čtení vůbec nebaví.
A tak jsem si kladla otázku, jestli pro to
jako pedagog můžu něco udělat. Samozřejmě vím, že základ by měla dát
rodina, ale v dnešní hektické době, kdy
mnohdy rodiče pracují na směny a jezdí pozdě z práce, bychom jim jako škola
rádi pomohli. V rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků jsem narazila
na zajímavý článek na internetu o metodě
tří startů. S kolegyní jsme nějaký čas pátrali po záhadném panu řediteli malotřídní
školy, který díky své mnohaleté zkušenosti se spojenými ročníky vymyslel zajímavou metodu čtení a přizpůsobil tomu
i výukové materiály. Po nějaké době si
začal psát učebnice a navázal spolupráci s nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA s. r. o.
Měly jsme s kolegyní štěstí, že v květnu
2018 probíhalo v Olomouci školení, na
které jsme se přihlásily. Již v průběhu semináře jsem byla ohromená učebnicemi
nejen pro český jazyk, psaní a matematiku, ale i pro nově vznikající prvouku. Měla
jsem velké štěstí, že mě pan Mgr. Miloš
Novotný oslovil s nabídkou o spolupráci
a my jsme se stali školou, která pracuje
na pilotním ověřování nově vznikající učebnice prvouky pro 1. ročník. Těchto škol je
z celé České republiky pouze sedm.
Nový školní rok 2018/2019 byl pro všechny velkou výzvou. Začali jsme učit od
1. ročníku podle nových učebnic a s novou
metodou tří startů. Díky pilotnímu ověřování AMOS (český jazyk = Čteme a píšeme
s Agátou, matematika = Matýskova matematika, prvouka = Objevujeme s Oskarem) žáci již od prvního ročníku jsou více
samostatní, díky piktogramům, které provázejí všechny učebnice, nemáme potíže
v orientaci v textu ani mezi jednotlivými
učebnicemi. Žáci si věří, ví, co mají dělat.
Pan Novotný nás ve školním roce dvakrát
navštíví, aby viděl, jak žáci pracují s učebnicemi, jestli rozumí zadání, jak často používáme pomůcky, které dostáváme a jak
umíme propojit tištěné učebnice s těmi
interaktivními.
Spoustu zkušeností získávám na pravidelném setkávání s kolegy pilotního ověřování ve Vysokém Mýtě, kam dojíždím zhruba
každé dva měsíce.
Spolupráci s panem Novotným a nakladatelstvím NOVÁ ŠKLA s. r. o. považuji
za velmi přínosné a nově se do pilotního
ověřování zapojí i naše mateřská škola,
která bude ověřovat stavebnici ROTO, se
kterou naši prvňáci již pracují.
Lenka Lošťáková

MŠ HLUCHOV

Děti z Mateřské školy Hluchov
poznávaly život v lese
Letošní podzim byl velmi příznivý, co se
týče počasí. Převládaly teplé slunečné dny a tak jsme mohli s dětmi chodit
na dlouhé vycházky do okolní přírody,
hlavně do lesa. Tyto pobyty venku jsou
u dětí nejoblíbenější, a proto vznikl projekt
– „Můj kamarád les“.
Děti se nejdříve seznamovaly s lesem
přímo: chodili jsme po lesních cestách,
poznávali jsme stromy jehličnaté i listnaté, různé keře, houby, objevovali jsme
tajná zákoutí a z lesa jsme se vraceli
s plnými taškami šišek, kamínků, kůry,
zajímavých větviček, pařízků a spadaného listí Tento přírodní materiál jsme potom využívali k tvoření - buď na zahradě,
nebo přímo ve školce. Podle pohádky
„O mechovém paloučku“ si děti vytvořily
krásné mechové zahrádky, do kterých pak
zhotovily houby z obarvených polystyrenových polokoulí a papírových ruliček. Využili jsme také obrovských větví borovice
a dubu / ty nám přivezli pracovníci obce
z pokácených stromů/, ze kterých se staly
v herně stromy a sloužily nám k různým
pohybovým aktivitám, k psychomotorickým hrám a také jako kulisy k různým příběhům z lesa.
Protože děti se ve školce seznamují se
základy matematických představ, nebyl
problém nahradit prvky k tomu určené
lesními plody: kaštany, žaludy, bukvicemi, šípky, šiškami, či kamínky, které jsou
tak příjemné na dotek! Všichni víme, že
každý lesní strom má svého kouzelného
skřítka – a tak si děti nejprve vyslechly
příběh: „Jak se lesní skřítci starali o svoje
stromy“, pak vymýšlely, co asi tak skřítci
dělali a nakonec se pustily do vyrábění
toho svého skřítka. Využili jsme houbiček

na nádobí a různých přírodních materiálů, těm nejmenším jsme pomohli – a brzy
se před námi objevovaly postavičky těch
nejkouzelnějších lesních skřítků. Děti jim
hned vymýšlely jména a radily se, pod kterým stromem budou bydlet.Při další vycházce do lesa z těchto činností vyplynul
další úkol: postavit domeček pro skřítky
přímo v lese! Děti během chvilky nanosily
tolik materiálu, že za chvilku stál u dvou
srostlých stromů velký lesní příbytek i se
zahrádkou a se skřítkem „Hlídačem“.
Tyto dětské hry v lese se ovšem neobešly
bez štěbetání a křiku. Proto jsme nemohli
vidět žádné zvířátko, ani ptáka. Ale nám to
nevadilo. Od čeho máme v obci spoustu
dědečků – myslivců? A tak jsme následující den navštívili myslivce – pana Knajbla.
Ten má totiž doma spoustu vycpaných
lesních zvířat a ptáků a umí o nich poutavě vyprávět. Děti byly vyloženě nadšené,
dostávaly různé hádanky, poznávaly rozdíly mezi zvířetem a ptákem a dokonce si
mohly pohladit hlavu velkého divočáka!.
Po návratu do školky jsme si prohlíželi
encyklopedie a obrázky o zvířatech a děti
si je mohly i namalovat. Ovšem největší
zážitek nás čekal až na konci: vycházka do lesa s dalším myslivcem – panem
Dušanem Lysickým. V lese děti učil, jak se
mají chovat tak, aby nikdo nerušil zvířátka a ptáčky, aby neničil přírodu, ukazoval
dětem, jak se hledají stopy po zvěři, který
strom je zdravý a který nemocný, čím se
živočichové v lese živí a kde asi mají pelíšky a podobně. Také je nechal vylézt na posed a podívat se dalekohledem na blízký
krmelec. Tam pak děti vyklopily z batůžků
jablíčka, mrkvičky, řepu a chomáčky sena
pro zvířátka, aby neměla hlad. Pak snědly
malou svačinku – a mohli jsme jít spokojeně do školky Zpátky jsme ještě posbírali
to, co do lesa rozhodně nepatří: plnou tašku PET lahví. V našem lese nikdo nebude
dělat nepořádek!
A my teď všichni víme, co do lesa patří
a co ne, jak se tam máme chovat a jak ne.
Máme rádi les – je to náš kamarád!
Věra Továrková, ředitelka MŠ Hluchov

ZŠ TĚŠETICE
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Záchranářské školní dopoledne
V rámci spolupráce Základní školy Těšetice s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc,
sdružením ARAK a sdružením Nadšení
moravští záchranáři, proběhla v úterý
6. listopadu v ZŠ Těšetice akce zaměřená
na praktické činnosti při poskytování první
pomoci v různých krizových situacích.
Tato akce navazuje na účast těšetických
učitelů tělesné výchovy v projektu KLIKO,
ze kterého již druhým rokem škola čerpá
nové podněty pro hodiny TV. Cenné informace žákům a jejich učitelům předávali
lektoři Michal Půža, Dáša Mayerová, Míša
Tomaščíková, Richard Baťa, Jiří Nepustil
a Jiří Šlofar. Žáci si prakticky vyzkoušeli masáž srdce, poskytnutí první pomoci
u malých dětí při vdechnutí cizího předmětu, ošetření zlomeniny dolní končetiny, ošetření tržné rány aj. Byli seznámeni
s hlavními zásadami poskytnutí první pomoci při epileptickém záchvatu. Celá akce
byla propojením teorie a praxe, při které
si žáci i učitelé uvědomili, že včasná první
pomoc může zachránit člověku život.
Vladimíra Pospíšilová,
ředitelka ZŠ a MŠ Těšetice

ZŠ SLATINICE
Jak vnímáme využití digitálních
technologií ve výuce
Jsem učitelkou na prvním stupni, v letošním školním roce učím pátou třídu.
A jako aktuální téma vnímám využití digitálních technologií ve výuce. Vždyť každý
žák z mé třídy má „chytrý mobil.“ A držet krok v oblasti digitálních technologií
v dnešní době znamená i pro mě chtít se
učit…. A ruku na srdce, jak často si stěžujeme, že dnešní děti se nechtějí učit
a chceme se učit my – učitelé? Moje vnímání digitálních technologií je následující:
Nebojme se využívat moderní technologie
ve výuce, i když žáci mohou vědět více než
my. Naučme děti využívat technologie
a zařízení smysluplně. Ukažme jim cestu. Nabízím několik nápadů, jak využívám
ve své výuce digitální technologie a jak
s nimi pracuji mezipředmětově a naplňuji
jimi klíčové kompetence.
S dětmi jsme vytvářeli elektronickou knihu. A protože ráda pracuji mezipředmětově a věci propojuji, vytvořili jsme knihu
v anglickém jazyce na téma podnebné
pásy. Knihu si žáci ilustrovali svými obrázky. Pracovali jsme ve skupinách celý den.
Nejprve si děti ve skupinách vyhledávaly
informace o podnebných pásech v učebnici, v encyklopediích a na internetu. Poté
jednotlivé skupiny poznatky prezentovaly
ostatním skupinám. Shlédli jsme krátké
video o podnebných pásech v anglickém
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jazyce. Základní poznatky jsme pomocí
jednoduchých vazeb překládali do anglického jazyka. Děti využívaly slovníky nebo
překladač na internetu. Na konci prvního
dne děti kreslily obrázky do knihy. V dalších dnech jsme obrázky vložili do aplikace pro tvorbu elektronických knih, napsali
a nahráli text v anglickém jazyce. Po dokončení jsme si knihu prohlédli a sdíleli
zážitky z tvorby knihy a diskutovali o knize
klasické a elektronické.
Dalším nástrojem, který využívám ve výuce je SKYPE. Pomocí aktivity MYSTERY
SKYPE je možné se zkontaktovat s jinou
školou kdekoli na světě. Děti si připraví
otázky v anglickém jazyce. Vzájemně si
děti pokládají otázky ano ne a s pomocí mapy se snaží zjistit, do které země
se dovolaly. Spojili jsme se s Bahrajnem,
Ruskem nebo Indií. Po uhádnutí země
si děti mohou popovídat o jejich zemi
nebo o jejich školním dni. Například jsme
se dozvěděli, že žáci mají v Indii ve škole pět předmětů, anglický jazyk se učí už
od mateřské školky a nemají školní jídelnu, obědy si nosí z domu. Po skypovém rozhovoru samozřejmě své poznatky
sdílíme, rozebíráme a pomocí internetu
si informace doplňujeme nebo ověřujeme.
Tako aktivita opět propojuje více předmětů
a naplňuje hned několik kompetencí.
Martina Dvořáková

na taneční a soutěživé hry.
Program sobotního karnevalového odpoledne byl zahájen rejem masek. Děti poté
postupně dostávaly slovo, aby ostatním
sdělily, za co přišly. Následovalo několik
tanečních i dovednostních her v režii našeho moderátora – p. Vladimíra Mariánka,
za pomoci učitelek MŠ. Na programu samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola
či bublinková show.
Dětského maškarního karnevalu se
účastnilo více než 65 dětí z naší MŠ i blízkého okolí. Děti si tuto akci velice užily.
Důkazem nám byla čirá radost a úsměv
v jejich tvářích. Poděkování patří všem
rodičům a přátelům MŠ, kteří se aktivně zapojili do příprav a zajištění průběhu
této akce a našim sponzorům, kterými
byli: Obec Drahanovice, SDH Ludéřov,
SDH Střížov. Velice si vážíme podpory
i spolupráce výše uvedených a věříme,
že s jejich pomocí budeme moci i nadále
tradici dětského maškarního karnevalu
v Ludéřově udžovat a zachovávat pro další
generace předškolních dětí.
Anežka Husičková, Marie Kutá
učitelky MŠ Ludéřov

MŠ SLATINKY

MŠ LUDÉŘOV

Dětský maškarní karneval
První únorovou sobotu byl ve spolupráci
s rodiči a přáteli MŠ v kulturním domě
v Ludéřově uspořádán již tradiční dětský
maškarní karneval. Předzvěstí karnevalového veselí byl pohádkový týden v MŠ,
kdy jsme se s dětmi na tuto naši významnou kulturní akci připravovali. Děti poznávaly pohádkové postavy, vyráběly jednoduché masky, popisovaly svůj kostým
a hádaly, kdo za co půjde. Tato speciální
příprava se samozřejmě neobešla bez námětových her. Děti si zahrály na Popelku
a holoubky. Rozvíjely jemnou motoriku,
pozornost, trpělivost, pravidelné střídání,
zrakové vnímání a další oblasti. Zahrály
si také hru Na mikrofon, kde se učily odstraňování ostychu. V průběhu týdně jsme
se s dětmi samozřejmě zaměřily také

Naše MŠ leží v malebném údolíčku ohraničeném na západě zalesněným úbočím

Velkého Kosíře.
Na jižní straně uzavírá údolí útvar se
stepní květenou Vápenice. V celém údolí
v jarním období kvete překrásná „koniklec“, kterou s dětmi chodíme pozorovat.
Jedním z našich cílů je proto prohlubovat
vztah dětí k přírodě a z toho vyplývá název
školního vzdělávacího programu – „Příroda je mocná čarodějka, která ovlivňuje
veškeré dění“.
Po celý rok se snažíme chodit co nejvíce
do okolí MŠ za poznáním.
V září předškolní děti absolvovaly v rámci
projektu „ S dráčkem na Kosíř“ – výstup
na Kosíř, kde po plnění úkolů obdržely
občerstvení a drobné dárky. Krásné podzimní počasí úplně vybízelo k procházkám
do přírody a do lesa, odkud si děti donášely různé druhy přírodnin, které využily
k tvořivé činnosti v MŠ.
V rámci environmentálního vzdělávání
proběhl v MŠ zábavnou formou výukový
program.
Zapojili jsme se do projektu Zdraví dětem
– přednáška zábavnou formou + promítání.
Do naší školky jezdí divadélka a divadélka
s hudební produkcí. Máme kroužek keramiky, kde si děti vyrábí různé pěkné dárečky pro rodiče a cvičení jógy. S pásmem
básní, písní a cvičením jógy vystoupily
děti před rodiči na mikulášské besídce
s pohoštěním v MŠ a na obci se širokou
veřejností.
Od začátku školního roku pracujeme
se školáky pro snadnější vstup do ZŠ, je
zajištěna logopedka, která dojíždí do MŠ.
Se všemi dětmi se učíme, hrajeme si dle
osnov třídního vzdělávacího programu.
V druhém pololetí nás čeká řada akcí,
na kterých se podílí děti se svým programem za doprovodu klavíru. Budou to
květnové oslavy u pomníku, Den matek,
loučení se školáky v sále obecního domu.
V plánu máme návštěvu hasičů, eco centrum IRIS v Prostějově a výlet do zámku
v Čechách pod Kosířem.
Po celý rok využíváme naši pěkně zařízenou školní zahrádku .
Pedagogové MŠ Slatinky

MŠ BÍLOVICE – LUTOTÍN
Tak nám začal nový rok 2019 a v naší MŠ
mají děti plné ruce práce. Již od ledna
si s dětmi společně plánujeme, co si letos zasadíme do naší malé zeleninové
a okrasné zahrádky. Tu tvoří dva vyvýšené záhony, které jsou umístěny přímo
před okny naší třídy. Práce na zahrádce má velký význam pro výchovu dětí.
Při spolupráci s učitelkami se děti učí
jednotlivým činnostem, které jsou spoje-

ny s údržbou zahrádky. Získávají kladný
vztah k přírodě, poznávají jednotlivé děje,
které se odehrávají v průběhu ročních období. Seznamují se s jednotlivými bylinkami, jejich názvy, významem pro přírodu
a zdraví člověka. Při práci využíváme různé nářadí a potřeby - např. rýč, motyku,
hrábě, kypřítka, kolečka a dětské konve
na zalévání. Děti mají k dispozici nářadí
určené přímo pro ně. To znamená, že je
menší a bezpečné a také lehce přenosné.
V průběhu zimy naše malá zahrádka
odpočívá a nabírá sílu do dalšího roku.
My ale neodpočíváme.
Koncem ledna jsme si společně s dětmi
zasadili do květináčků semínka řeřichy,
celeru a petrželky. Děti si samy připravily
hlínu do květináčků a opatrně tam sypaly
semínka rostlinek. Potom vlastnoručně
semínka zasypaly trochou hlíny a pokropily vodou. Na cestu semínkům zazpívaly
známou písničku Křemílka a Vochomůrky,,Vstávej semínko holala, bude z tebe
fiala...“. Každý den chodily děti pozorovat,
co se v květináčích děje. A opravdu, do
týdne se objevila jako první řeřicha. Děti
si ji samy s pomocí paní školnice otrhaly
a nazdobily si u svačiny chleba.
V březnu nás čeká další sázení: zasejeme si bazalku, majoránku a dobromysl.
Pěstování a používání bylinek je v naší
MŠ mezi dětmi velice oblíbenou činností.
Děti si mohou k bylinkám přivonět, zkouší
bylinky dle různých vůní poznávat a hlavně, mohou si je samy kdykoli přidávat
do svých oblíbených pokrmů.
A když mezi nás zavítá jaro, pustíme se
s velkou chutí do práce na naší venkovní zahrádce. S probouzející se přírodou
je třeba připravit půdu. Pro děti jsou nachystány rýče, motyky a ostatní potřebné dětské nářadí. Rýčem a motykou děti
půdu nakypří a taky pečlivě vytrhají plevel. Do takto připravených záhonků zasejí mrkev karotku, ředkvičky, hrášek,
kopr, zasází, které jsme si předpěstovali
ze semínek ve třídě. Naše děti vědí, že
o malé sazeničky je třeba se pečlivě starat. Proto každý den netrpělivě čekají,
kdy už budou moci zalévat, okopávat, vytrhávat plevel a samozřejmě, ochutnávat.
A když sklidíme naši úrodu, zasadíme si
pro radost do záhonů kytičky.
Ty vyžadují také velkou péči, však se děti
o ně s velkou láskou starají. Vždyť naše
rozkvetlá zahrádka pod okny nám dělá
radost až do posledního školního dne.
A nám učitelkám, i všem zaměstnancům
MŠ Bílovice-Lutotín, dělají zase obrovskou radost naše děti, na které je radost
se dívat, když se s takovým opravdovým
nadšením a láskou pustí do práce.
Kolektiv zaměstnanců
MŠ Bílovice-Lutotín

MŠ LUBĚNICE

Stále se něco děje
V naší školce se stále něco děje. Hráli
jsme Legendu o svatém Martinovi, zpívali koledy na obecním jarmarku a užili si
dramatizaci na téma Tři králové. Zvláště
rádi bychom vás upozornili na každoroční
originální akci s názvem “Sněhuláci pro
Afriku”, které se naše školka zúčastnila
již popáté. Cílem této jednorázové charitativní akce podporované MŠMT je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Společnost Kola pro Afriku ve spolupráci
s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka shromažďuje v naší republice kola od různých
dárců a projekt Sněhuláci pro Afriku pomáhá získávat peníze na přepravu těchto
kol do Afriky, kde dětem pomáhají dostat
se do školy. Cílem v celorepublikovém
rozsahu je postavit co nejvíce sněhuláků.
Za každého postaveného sněhuláka se pak
posílá dobrovolné startovné. Naše školka
přispívá částkou 10,-Kč za každé z našich
dětí. Pokud chcete o projektu vědět více
navštivte www.snehulaciproafriku.cz. My
jsme aktivitám spojeným s tímto projektem věnovali celý týden. Děti se seznámily
s myšlenkou pomoci dětem v daleké zemi.
Ukázali jsme si cestu z evropské České
republiky do africké Gambie. Vysvětlili si,
jak mohou stará jízdní kola, která putují
takovou dálku potěšit a navíc pomoci při
vzdělávání. A protože nám počasí přálo,
užili jsme si k tomu spoustu legrace při
stavění sněhuláků, kteří mají letos být ve
stylu Járy Cimrmana. Tak se koukněte,
jak se nám to povedlo.
Irena Mrtvá, učitelka MŠ Luběnice

MŠ SENICE NA HANÉ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V lednu roku 1979 zahájila Mateřská škola
v Senici na Hané provoz v nových prostorách. Celý komplex se skládal ze tří budov,
ve kterých byly jesle pro děti od dvou do tří
let, tři třídy pro děti od tří do sedmi let,
kuchyň s technickým zařízením a sklep.
Budovy byly spojeny dlouhou chodbou.
K venkovním prostorám patřily dvě rozlehlé zahrady.
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Nyní máme rok 2019, slavíme 40-té výročí
a je na místě se ohlédnout, co se za ten
čas změnilo.
Proběhla komplexní výměna střechy
z rovné na sedlovou, zrekonstruována
původní nevyhovující spojovací chodba,
na zahradě vybudován bazén, zahradní
domky byly již 2x vyměněny za nové. Byl
vyměněn nevyhovující dětský nábytek,
proběhla celková rekonstrukce dětských
záchodků a umýváren, instalována nová
keramická pec, výměna podlah z PVC.
Používáme nová antialergická a umyvatelná lehátka místo původních molitanových,
šatny jsou vybaveny novým nábytkem, přidány nová svítidla do tříd, průběžně byly
doplňovány nové prvky na školní zahrady
aj.
Za plného provozu proběhla náročná výměna všech oken a zateplení budov. Obě
zahrady byly revitalizovány v roce 2017.
K méně náročným úpravám pro děti přispěl i zisk z Čarovných lesů.
A jak probíhala samotná oslava čtyřicátého výročí?
Přípravy na Den otevřených dveří započaly již v listopadu 2018. Nejdřív se začalo
s výrobou drobných předmětů k prodeji.
Vyráběly jak děti z mateřské školy, tak
zaměstnanci. Po důkladném úklidu byla
školka slavnostně vyzdobena a paní kuchařky připravily občerstvení.
A v sobotu 19. ledna v 9 hodin byli přivítány první návštěvnice. Zájemci si prošli
všechny třídy, kde jim bylo nabídnuto občerstvení. Největší radost měly malé děti,
které si mohly pohrát s hračkami.
Starší návštěvníci vzpomínali na léta, kdy
ještě sami chodili do školky a jak sem vodili i svoje děti. Na svoje školkovská léta
přišla zavzpomínat i nejmladší slečna
zastupitelka s maminkou.
Ve dvanáct hodin se školka uzavřela, ale
ne nadlouho. Již na druhou hodinu odpolední byly pozvány bývalé pracovnice.
Nejprve si všechny prohlédly celou školku
a pak už se při kávičce a občerstvení vzpo-

mínalo, fotilo a povídalo.
Celý den byl sice náročný, ale velice
příjemný. A co napsat závěrem?
Určitě přání, aby se v naší školce dětem
líbilo, aby zde byly spokojení a stejně tak
i jejich rodiče. Děkujeme našim sponzorům, kteří také pomáhají k prosperitě naší
školky.
Irena Zelníčková, učitelka

ZUŠ KONICE

Josefa Berana. Posléze postupně zazněly sólové i komorní výkony a samozřejmě
nechyběly skladby jedinečné učební metody COLOURSTRINGS prof. Gézy Szilvaye,
která si nejen ve světě, ale i u nás získává
na oblibě. Vystřídaly se housle, violy a zazněl i duett violoncella s houslemi.
Milým překvapením byla skladba DÉŠŤ
A KROUPY s doprovodem světelných efektů a muzikoterapeutických nástrojů, jichž
se ujali jak žáci, tak hosté, především
zlínská muzikoterapeutka Magda Blahová. I lidovou píseň BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU
jsme slyšeli v netradiční úpravě – děti
střídaly perkusní nástroje se smyčcovými
a zapojily do hry i diváky. Na závěr soubor
starších žáků zklidnil celkovou atmosféru
příjemnými tóny filmové melodie TIME.
Jitka Kaprálová Šeluďková

PLES LAŠKOV

Smyčcové nástroje na zámku
v Konici
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 opět vystoupili
žáci smyčcového oddělení ZUŠ Konice ze
třídy Jitky Kaprálové Šeluďkové a jejich
hosté v sále konického zámku. Besídku
zahájila píseň Rolling in the deep – zpěv
s doprovodem souboru starších žáků.
Hned poté se představil nejmladší host
Isabellka, která se již ve svých 5ti letech
chystá na talentové zkoušky.
Pak
vystoupil
smyčcový
soubor
COLOURSTRINGS a za klavírního doprovodu Ludmily Kopečné-Nedomanské
zahrál 5 lidových písní v krásné úpravě

Již 11. rokem organizuje SRPŠ při Základní škole a mateřské škole Laškov tradiční společenský ples, který byl tentokrát
v námořnickém stylu. Letos termín připadl
na sobotu 19. ledna 2019. Veškeré poděkování patří rodičům a učitelům za organizaci, výzdobu, napečení cukroví a obsluhy po celý večer. K tanci a poslechu hrála
Hudba Olomouc. Nesmíme opomenout
i bohatou tombolu, za kterou děkujeme
všem sponzorům z blízkého okolí. Jako
hlavní cena byla truhla s pokladem, kterou si přeje získat každý námořník a věnovalo ji ŠRPŠ při ZŠ a MŠ Laškov. Veškerý výtěžek tohoto plesu je věnován do ZŠ
a MŠ, ze kterého jsou dětem a žákům hrazeny výlety během celého školního roku
a letos nově bude hrazena větší část
na týdenní ekovýchovný program.

FOTOSOUTĚŽ
Vyhlašujeme fotosoutěž pro děti na téma Náš region, náš domov

Region HANÁ připravuje vyhlášení soutěže na téma „Náš region, náš domov“. Své fotografie
z přírody mohou do soutěže posílat děti ve dvou kategoriích: předškolní děti a první stupeň, a děti
druhého stupně základní školy. Každý bude mít možnost zaslat do každé z tematických kategorií
maximálně 2 snímky. Témata jsou zvolena následovně:
1. Fauna - zvířátka a rostliny
2. Jarní květiny
3. Krása detailu
4. Voda
5. Rozkvetlé stromy
6. Jarní krajina
Podrobnosti k soutěži budou zveřejněny po vyhlášení 1. dubna 2019 na stránkách www.regionhana.cz, na facebooku RH, a informace bude předána formou plakátku všem školám. Uzávěrka
soutěže je stanovena na 30. května 2019. Na výherce čekají hodnotné věcné ceny, a dále bude
nejlepším nabídnuta účast na workshopu pro děti pod vedením zkušeného profesionálního fotografa. Sledujte naše www stránky po 1. dubnu!
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Dana Štaffová

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ÚZEMÍ MAS

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA POMÁHÁ PODNIKATELŮM
Rozhovory s žadateli, kteří získali dotační podporu pro rozvoj svého podnikání díky MAS Regionu HANÁ z Programu rozvoje venkova.
Tento program podporuje podnikatele, zemědělce či obce. Na výzvy z PRV bylo v naší strategii vyčleněno pro období 2015 – 2020 celkem 24 mil. Kč. V době vydání tohoto čísla zpravodaje máme ukončenou výzvu č. 1., věnujeme se administraci výzvy č. 3. a vyhlásili
jsme 13. 2. 2019 výzvu č. 4., která je zaměřena na podporu tvorby pracovních míst, v souladu s požadavkem programu PRV.
Jméno: Pavel Mikulka		
Firma: LPM Obaly
Projekt: Pořízení vozového parku
a výměna oken, dveří, vrat
Dotace: 266 847 Kč
Pavel Mikulka je mladý podnikatel, který
vyrábí obaly, firma má své sídlo v Rakůvce.
Pane Mikulko, jak dlouho se věnujete
Vaší profesi?
Této profesi se věnuji zhruba 10 let.
Jak jste se vlastně dozvěděl o MAS Region HANÁ a o tom, že prostřednictvím
MAS můžete žádat o dotaci?
Jelikož jsem členem Regionu HANÁ, tak
nebylo těžké se o dotaci dozvědět, bylo
to takzvaně z první ruky.
Žádal jste o dotaci poprvé?
Ano, nikdy jsem na nic žádnou dotaci
nezískal.
Jak hodnotíte přístup projektových manažerů z MAS Region HANÁ? Byli Vám
nápomocni?
Pracovníci Regionu HANÁ byli a jsou vždy
maximálně vstřícní.
Na jaký projekt jste žádal o dotaci naposledy?
Z dotace jsem pořídil užitkový automobil
a rekonstruoval jsem provozní budovu,
kdy se měnila okna, dveře a vrata.
Byla pro Vás administrace dotace jednoduchá?
Úplně jednoduchá nebyla, ale velmi těžká
taky ne.
Mohl byste projekt realizovat i bez dotace?
Bez dotace bych projekt určitě nerealizoval.
Budete žádat i příště?
Pokud bude potřeba a bude opět podpora
pro podnikatele, tak nejspíš ano.
Kontrolu žádostí provádí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Olomouc,
jakou s ním máte zkušenosti?
Se SZIFem i jejich pracovníky mám zkušenosti dobré.
Jak hodnotíte přístup zaměstnanců
na SZIF?
Zaměstnanci jsou vstřícní a nápomocní.
Co byste rád v celém procesu změnil?
Snížil bych administrativu žádosti.
Co můžete díky podpoře dělat jinak,
lépe?

Jednak firma ušetří energie díky novým
oknům a dveřím, ale také větší kapacita
nového automobilu bude mít pozitivní dopad na chod firmy.
Vyskytly se nějaké problémy s žádostí
o dotaci či o platbu? Daly se jednoduše
řešit?
Zatím žádné velké problémy nebyly, administrativní chybky se určitě našly, avšak
byly rychle a jednoduše odstraněny.

Domníváte se, že MAS Region HANÁ
může pomoci ke zlepšení rozvoje celého
území, které pod něj spadá?
To rozhodně ano.
Rozhovor vedla: Hana Zacpálková
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Jméno: Pavel Slezák		
Firma: Autoservis Slezák
Projekt: Obnova vybavení a zařízení
autoservisu Slezák
Dotace: 141 998 Kč
Pan Slezák má pěkný autoservis v Třebčíně.
Jak dlouho se věnujete této práci?
Pracuji v této profesi 25 let.
Jak jste se dozvěděl o MAS Region HANÁ
a o tom, že zde můžete žádat o dotaci?
O Regionu HANÁ jsem se dozvěděl od našeho starosty obce.
Žádal jste o dotaci poprvé?
Ano, byla to naše první dotace.
Jak hodnotíte přístup projektových manažerů z MAS Region HANÁ? Byli Vám
nápomoci?
Pracovnice MAS Region HANÁ nám pomáhala, hodnotím jejich přístup kladně.
Na jaký projekt jste žádal o dotaci?
Žádal jsem na obnovu vybavení a zařízení
autoservisu.
Byla pro Vás administrace dotace jednoduchá?
Řekl bych, že úplně jednoduchá nebyla.
Mohl byste projekt realizovat i bez dotace?
Mohl bych projekt realizovat, ale určitě
později.
Budete žádat i příště?
Tím si nejsem úplně jistý, uvidíme.
Kontrolu žádostí provádí SZIF Olomouc,

jakou s ním máte zkušenost?
Zkušenost se SZIFem jsme měli dobrou.
Co byste rád v celém procesu změnil?
Určitě bych zjednodušil administrativu
a dokládání různých příloh.
Čím si myslíte, že je projekt inovativní?
Snížení ekologické zátěže, snížení spotřeby elektrické energie.
Co můžete díky podpoře dělat jinak,
lépe?
Můžeme lépe, šetrněji a úsporněji vykonávat svou práci.
Vyskytly se nějaké problémy s žádostí
o dotaci či o platbu? Daly se jednoduše
řešit?

Problémy se bohužel vyskytly, řešení
nebylo jednoduché, ale ve spolupráci
pracovníků MAS a SZIF se vše dotáhlo
do zdárného konce.
Jak jste spokojen s ex-post platbou,
vyskytl se nějaký problém?
Nevadilo mi to a nevyskytl se žádný problém.
Domníváte se, že MAS Region HANÁ
může pomoci ke zlepšení rozvoje celého
území, které pod něj spadá?
Určitě ano.
Rozhovor vedla: Hana Zacpálková

NA KONICKU PROBÍHÁ STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na Konicku od září 2017 probíhá projekt
pod názvem Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka, jehož
hlavním cílem je zajištění relevantních
podkladů místní a časové dostupnosti
sociálních služeb prostřednictvím tvorby
Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb metodou komunitního plánování a vytvoření modelu spolufinancování
sociálních služeb v rámci Akčního plánu.
Do projektu jsou zapojeny všechny obce
správního obvodu ORP Konice. Dotace je
čerpána z Operačního programu Zaměstnanost, z výzvy Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.
Projekt bude realizován do 31. 8. 2019.
Realizátorem projektu je Charita Konice
ve spolupráci s partnery projektu – Městem Konice a Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.
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Co je střednědobé plánování rozvoje
sociálních služeb
Střednědobé plánování rozvoje sociálních
služeb (dále jen SPRSS) je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají
místním podmínkám a potřebám lidí. Do
procesu jsou zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost.
Přínosy SPRSS:
a) pro uživatele sociálních služeb
a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální
politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních
služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních
služeb dle potřeb
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální

politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu
sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli
sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti
sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních
prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá
místním potřebám a regionálním
specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky
sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů
a finančních zdrojů

Jaké změny jsou v důsledku projektu
očekávány?
1) Legitimizovaný proces SPRSS obcemi
SO ORP Konice a vytvořený SPRSS s Akčním plánem bude prvním krokem k nastavení sítě sociálních služeb odpovídající
místním potřebám obyvatel.
2) Zapojená politická reprezentace obcí
SO ORP Konice do řešení sociálních problémů ve spádových obcích- otevřená
a bližší lidem.
3) Kvalitně zjišťovaná potřebnost SSL,
která bude jasně měřitelná a v čase opakovatelná pro stanovení sítě sociálních
služeb (AP) na území SO ORP Konice.
4) Zajištěné kvalitní výstupy pro aktualizaci/tvorbu SPRSS a AP Olomouckého kraje.
5) Nastavená spolupráce aktérů - poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních
služeb a zapojené dosud neaktivní obce
I. a II. stupně.
6) Informovaní obyvatelé o možnostech
využití sociálních a návazných služeb
prostřednictvím tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb a vytvořenou elektronickou verzi v podobě webové
aplikace.
7) Otevřená komunikační platforma plánujících lokalit v OK ke sjednocení struktury SPRSS, časových návazností na Krajský SPRSS, výměna zkušeností s tvorbou

AP - příklady dobré praxe a příklady rizik.
Konkrétními výstupy projektu jsou vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka 2019 – 2021 a jeho
vyhodnocování plnění a efektivity (implementace), vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka, informování a zapojování veřejnosti
do procesu plánování sociálních služeb
na území ORP Konice.
V rámci organizační struktury je vytvořená řídící skupina, expertní tým a tři pracovní skupiny – Rodiny s dětmi a mládež,
Senioři a osoby zdravotně znevýhodněné
a Osoby sociálně vyloučené.
Případným dalším zájemcům z řad poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů
sociálních služeb či veřejnosti, kteří mají
zájem se do procesu SPRSS zapojit, či
mají dotazy, připomínky a náměty k poskytování sociálních služeb na území SO
ORP Konice, mohou kontaktovat koordinátorku:
Mgr. Janu Procházkovou
Kostelní 46, Konice
mob.: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
odkaz na web:
https://www.konice.charita.cz/komunitni-planovani/podpora-strednedobe-

ho-planovani-socialnich-sluzeb-konicka-2017-2018/
Jana Procházková,
koordinátorka KPSSK

VELKOPROSTOROVÉ STANY A VYBAVENÍ K ZAPŮJČENÍ
MAS Region HANÁ vlastní v současné
době následující vybavení: velkoprostorový stan 8m x16m, historický stan typu
TEMPL 11m x 5,7m , podium (skládající
se z 14 dílů) a ozvučovací aparaturu. Vybavení je půjčováno jak pro členy Regionu
HANÁ, tak i pro subjekty, které nejsou členy Regionu HANÁ. Toto vybavení je půjčováno 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 místo, příspěvek do fondu oprav a proškolená
obsluha stanu) a pro komerční účely je
cena stanovena na 10 000 Kč (v ceně je doprava 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 technicky možné postavit. Toto pravidlo platí
též pro demontáž velkoprostorového stanu
po proběhlé akci. Rozměry velkoprostorového stanu jsou: délka od 4 do 16 metrů 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-mailem). 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
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19.  3.
22. 3.

Loučany - Oslava jara
– společné tvoření dětí a rodičů ŽŠ a MŠ Loučany
Konice
- Anna Paulová - klarinet, Hedvika Mousa Bacha - harfa

Brodek u Konice - Dětský maškarní karneval
28. 4.

Polomí - První dechovka s markelami
Bohuslavice, Kladky, Slatinky - Stavění máje

Hněvotín - Košt slivovice

Horní Štěpánov - Pálení čarodejnic na Pohoře

Bohuslavice - Vítání jara
Dzbel - Dětský maškarní ples
23. 3.

Luběnice - Ples Sportovního klubu Luběnice
- kulturní dům Luběnice

30. 4.

Čechy pod Kosířem - Velký čarodějnický rej – areál MFB

Vojnice - Keltský telegraf

Náměšť na Hané - Taneční zábava

Košt slivovice
Třebčín - Setkání se seniory (Obec) – kulturní dům

27. 3.

Smržice - Pálení čarodějnic
Slatinice - Zahájení lázeňské sezóny

30. 3.

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

3. 4.

Konice - Pěvecký dívčí sbor Kroměříž

1. 5.
3. 5.

4. 5.

7. 4.
9. 4.

5. 5.

Hluchov - Uctění památky a položení věnce
k Pomníku padlých u příležitosti výročí osvobození ČR
od fašismu, po pietním aktu tradiční posezení
občanů v areálu Hliník

Loučany - Zápis do ZŠ
Hněvotín - Jarní setkání seniorů
7. 5.

Čechy pod Kosířem - Oslava dne osvobození od fašismu
– vatra, posezení v zahradě MFB

Kladky - Setkání seniorů

Lutín - Oslavy osvobození

Dzbel - Velikonoční výstava
Smržice - Velikonoční výstava na faře (Obec) - fara

8. 5.

10. 5.

Loučany - Oslava Svátku matek
Hněvotín - Výlet se spolkem ProVás
11. 5.

Náměšť na Hané - Chateau

Čechy pod Kosířem, Náměšť na Hané - Velikonoce na zámku

Bohuslavice, Brodek u Konice, Drahanovice - Den matek

Čechy pod Kosířem - Velikonoce na zámku
Náměšť na Hané
- Velikonoce na zámku, Výtvarné dílny pro veřejnost

26. 4.

Slatinice - Pálení čarodějnic

12. 5.

Lutín - Hody – hudba p. Pavlíčka

Drahanovice - Pohádková věž i ves + atletický trojboj
Memoriálu Josefa Chytila, Černá věž a TJ Sokol Drahanovice

Hluchov - Slet čarodějnic, rej pro malé i velké
27. 4.

Kladky, Laškov - Besídka k Svátku matek

Náměšť na Hané - Nedělní odpoledne ke dni matek

Drahanovice, Laškov, Luběnice, Slatinice, Stařechovice,
Polomí, Lutín - Stavění májky
Hněvotín - Slet čarodějnic ve Skalách

Raková u Konice - Otvírání studánek
Lutín - Hody, Pochod Mánesovou stezkou

Čechy pod Kosířem, Náměšť na Hané - Velikonoce na zámku

22. 4.

Raková u Konice - Oslava Dne matek
Lutín - Hody, Hodová zábava

Čechy pod Kosířem, Náměšť na Hané - Velikonoce na zámku

Zdětín
- 14. ročník Velikonočního turnaje čtyřher ve stolním tenise

Zdětín - Lampionový průvod
Luběnice - Oslava Svátku matek - kulturní dům

Ústín - Ústínské kolečko

21. 4.

Slatinky - Konec II sv. války, vatra na hřišti SK Slatinky

Dzbel, Čechy pod Kosířem - Velikonoční výstava

Slatinice - Jarní střelby na asfaltové holuby
20. 4.

Pěnčín - Oslavy svatého Floriána

Náměšť na Hané - Výstava psů

Náměšť na Hané - Zahájení sezóny

Smržice - Velikonoční tvoření pro děti (Spolek rodičů) - fara

19. 4.

Slatinice - Svod loveckých psů

Třebčín - Třebčínské hody, Posezení s přáteli

Třebčín - Velikonoční workshop

Kostelec na Hané - Vítání jara v sokolovně

14. 4.

Hněvotín, Rataje - Stavění máje

Loučany - Soutěž mladých hasičů

Drahanovice - Velikonoční vyrábění, Sýpka Ludéřov
13. 4.

Třebčín - Třebčínské hody, Oslavy osvobození (průvod)

Ludéřov - Zahájení výstav, Sýpka Ludéřov

Čechy pod Kosířem
- Velikonoční turnaj v mini kopané – hala MFB

Čechy pod Kosířem - Velikonoční výstava – MFB

Loučany - Hodová zábava

Náměšť na Hané - Výstava psů

Hačky - Cyklistický výlet pro veřejnost

Dzbel - Velikonoční výstava
12. 4.

Raková u Konice - Stavění máje

Třebčín - Třebčínské hody, Rodinný program

Čelechovice na Hané - velikonoční výstava

Náměšť na Hané - Zahájení sezóny, Vernisáž výstavy
v Našem Muzeu – Umění z drahokamů

Suchdol - Jednov - pouť dětí a mládeže

Ludéřov
- Tradiční oslava patrona hasičů sv. Floriána, SDH Ludéřov

Čelechovice na Hané - Aprílový koncert

6. 4.

Kladky, Lešany, Ústín, Zdětín, Smržice, Rataje,
Senice na Hané, Brodek u Konice
- Pálení čarodějnic
Olbramice, Třebčín - Slet čarodějnic

Slatinice - Šibřinky

24. 3.

Drahanovice - Slet čarodějnic, Černá věž

18. 5.

Ústín - Další díl historicko-bitevního seriálu ŠLOJÍŘ A MEČ

Lešany - Společenské odpoledne pro ženy

Smržice - Smržický vandr (KČT) – sportovní areál

Luběnice, Rakůvka, Pěnčín - pálení čarodějnic

Čechy pod Kosířem
- Empírový den na zámku v Čechách pod Kosířem

Lutín - Slet čarodějnic
Náměšť na Hané - Pohádkový slet čarodějnic

24. 5.

Drahanovice - Zábava se skupinou SAX, TJ Sokol
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Hněvotín - Kácení máje s průvodem obcí
Hvozd, Stařechovice, Senice na Hané, Polomí, Lutín, Náměšť
na Hané, Horní Štěpánov, Rataje - Kácení máje

21. 6.

Bílovice - Lutotín
- 110 let sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích

Slatinky - Kácení máje na návsi

26. 5.

Čelechovice na Hané - O pohár starosty TJ Sokol - volejbal

Čechy pod Kosířem - Dětský den
– procházka pohádkovým parkem, následně zahrada MFB
- diskotéka L. Sovjeta – zahrada MFB
Rataje - Zlatá proudnice

22. 6.

Hluchov - Tradiční hodové odpoledne v areálu v Hliníku,
opékání makrel, udírna fotbalové utkání ženatí svobodní

Lutín - taneční zábava

Loučka - Odpolední hodové posezení

Třebčín - Volejbalový turnaj – Memoriál Ing. Květoslava
Křížka

Čechy pod Kosířem - Předhodová zábava – zahrada MFB
Konice - Konické štrapáce a Na kole okolo Konice

Ptení
- Premiéra školního divadelního představení "Dva prsteny"
Bohuslavice - Kácení máje, Dětský den
Lhota pod Kosířem - Mše
Brodek u Konice, Drahanovice, Kladky, Laškov, Lipová,
Luběnice, Slatinice, Suchdol, Raková u Konice - Kácení máje
Čelechovice na Hané - 100 let Sokola

Náměšť na Hané - Filmový zámek
Bohuslavice - Slavnost Božího Těla
Loučka - Hodová mše svatá
23. 6.

Lhota pod Kosířem - Hodový víkend

27. 6.

28. 6.

Dzbel - Pohádkový les

Lešany - Dětská soutěž v požárním útoku

Bílsko - Dětský den

Vojnice - Hasičská soutěž

Drahanovice - Zábava se skupinou SAX, TJ Sokol Drahanovice

Těšetice - Dětská pohárová soutěž

Lipová - Dětská soutěž SDH Hrochov
– HROCHOVSKÁ STODŇA
Luběnice - Hodové oslavy – hodový turnaj v minikopané,
hodová zábava – areál za kulturním domem Luběnice

Lhota pod Kosířem - Hodový víkend
Kostelec na Hané - Dětský den
Smržice - Pestré sportovní odpoledne

Rakůvka - Přátelské posezení
29. 6.

Slatinky - Slatinkovské hody na návsi
Zdětín - Zahájení prázdnin
Smržice - Hodová zábava -sportovní areál

Suchdol - Labutice - Labutická kosa

15. 6.

Smržice - Vítání prázdnin (Obec) - vývoz
Lutín - Taneční zábava

Bílovice - Lutotín, Služín - Dětský den
8. 6.

Ochoz - Taneční zábava SDH
Rataje - Zábavné odpoledne

Hluchov - Dětský den, soutěže, zábava,
MŠ ve spolupráci obec Hluchov + Pohádkový les

Náměšť na Hané - Oblastní výstava psů

7. 6.

Náměšť na Hané - Rozloučení s žáky 9. tříd
Luběnice - Hodové oslavy – hodový turnaj v minikopané,
hodová zábava – areál za kulturním domem Luběnice

Senice na Hané - Čarovný les

2. 6.

Čechy pod Kosířem - Hodový jarmark s lunaparkem,
fotbalové utkání bývalých hráčů a současné jedenáctky
Konice - Žváčkův festival, XXIV. Ročník

Brodek u Konice, Luběnice, Olbramice, Slatinice,
Stařechovice, Smržice, Těšetice - Den dětí

1. 6.

Střížov - Pohárová soutěž o putovní pohár sv. Martina,
patrona Střížova, SDH Střížov

Pěnčín - Střelby

Slatinice - Dětská soutěž Zlatá srnčí trofej
31. 5.

Senice na Hané - Zahradní slavnost
Loučany - Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem

Loučany - Hasičská soutěž mužů a žen

25. 5.

Hněvotín - Letní kino PROVÁZEK

Služín - Kácení máje

Smržice - Setkání volejbalových veteránů a hodová zábava
(TJ Sokol) – sokolovna

Třebčín - Rodinné odpoledne, Třebčínská bojovka teenagery

Čechy pod Kosířem - Dětský karneval – zahrada MFB

Náměšť na Hané - Jadrošův den

Náměšť na Hané - Myslivecký karneval

Čelechovice na Hané - 100 let Sokola

Horní Štěpánov - Dětský den na Pohoře

Hluchov
- Vítaní nových občánků do života, sál obecního úřadu Hluchov

Bílsko, Smržice - Hody

Lešany - Hodové a dětské odpoledne
Slatinice - Den zdraví

30. 6.

Luběnice - Hodové oslavy – hodový turnaj v minikopané,
hodová zábava – areál za kulturním domem Luběnice
Slatinky - Slatinkovské hody na návsi

Stařechovice - Soutěž ve střelbě ze vzduchovky
Senice na Hané - Rock na Hané - rockový festival
Náměšť na Hané - Hodová zábava
16. 6.

Konice
- Konická pouť, výstava bonsají na nádvoří konického zámku
Náměšť na Hané - Hodové odpoledne
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