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REGION HANÁ

DRUHÝ ROK S PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY NA ÚZEMÍ REGIONU HANÁ
Příměstské tábory na území Regionu HANÁ se velmi osvědčily a jsou opět populární mezi rodiči, ale především mezi dětmi ve věku
4 – 15 let. Tato doba s covidem je náročná pro všechny. Děti však musí být socializovány a hrát si v době dětství. Jsme moc rádi, že jim
toto můžeme díky příměstským táborům nabídnout. Letos o prázdninách proběhly v projektu tyto aktivity:
•
		
		
•
		

Příměstské tábory – Region HANÁ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956, 20 turnusů na 10 místech Regionu HANÁ a to: Ludéřov,
Přemyslovice, Bohuslavice, Suchdol – Jednov, Konice, Lutín, Pěnčín, Olšany u Prostějova, Hněvotín, Čelechovice na Hané
s celkovým počtem cca 340 dětí.
Příměstské tábory s Pohádkou, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010784, 15 turnusů na 5 místech Regionu HANÁ a to:
Náměšť na Hané, Senice na Hané, Slatinice, Loučany, Hněvotín s celkovým počtem cca 220 dětí.

Všechny děti, včetně vedoucích, si to náramně užily a šťastné výrazy jsou vidět z fotografií a zpětných vazeb od rodičů. Tato, ač tak
náročná a zodpovědná práce instruktorů a vedoucích má smysl, obohacuje především všechny děti. To je náš cíl. Těšíme se s naším
projektem i na další rok. Věříme v další pokračování.
Koordinátorka Jana Dostálková Baciak

Příměstské tábory s POHÁDKOU
Kreativní svět ve Slatinicích 12. 7. – 19. 7.
2021 – Hana Sigmundová
Příměstský tábor navštěvovalo denně
15 dětí ve věku 5 – 14let. Zázemí tábora
bylo na obecním úřadě v Zašívárně, kde
je veškeré sociální zázemí, v zasedací
místnosti a areálu dvora obecního úřadu.
V pondělí probíhaly seznamovací hry, malování hennou, zhotovení náramku přátelství. V úterý jsme jeli na výlet do lanového
parku Veverák na Svatém Kopečku.
Ve středu jsme šili sedací vaky, ve čtvrtek
jsme děti učili drátkování, vyšívání dutou
jehlou, v pátek děti pracovaly na pyrografii. Obědy zajistila restaurace Na Figleně
ve Slatinicích. Tábor jsme zaměřili na
drátkování zápichů do květináče, šití sedacích vaků a různých kapsiček a pytlíkčů,
pyrografii, korálkování, výrobu různých
ozdob do vlasů a náhrdelníků, malovaly se
kamínky a výkresy... probíhaly seznamovací hry a průběžně různé hry
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Prázdninové dobrodružství I. Turnus
v Senici na Hané 12. 7. – 16. 7. 2021 – Eva
Juříková
Letního tábora pod názem „Prázdninové
dobrodružství“ – (I. Turnus) se zúčastnilo celkem 11 dětí od první do čtvrté třídy
a 2 instruktorky. Podpoření rodiče uvítali
možnost přihlásit své děti na tento tábor
i přes větší množství dokumentů, které
museli vyplnit. Jak rodiče, tak i děti byli
nadšeni z množství věcí, sportovního náčiní, kreativního materiálu, které byly prostřednictvím tohoto projektu zakoupeny
a zapůjčeny. Během táborového týdne byl
tento materiál plně využit ve prospěch
dětí. Pro děti byl připraven pestrý program
– kreativní tvoření, sportovní aktivity, jízda
na raftech, trampolíny, vodní bitva, trénink
s profesionální trenérkou házené, výlet na

Doubravský dvůr a hledání pokladu. Celý
týden nám přálo sluníčkové počasí.Informace o táboru a fotografie jsou zveřejněny na webových stránkách ZŠ Senice na
Hané a v následujícím čísle Senického
zpravodaje bude publikován i krátký článek.
Dobrodružný tábor v Loučanech
19. 7. – 23. 7. 2021 – Zuzana Botková
Děti byly rozděleny do tří týmů – zelení,
žlutí a modří. Tábor se jmenoval dobrodružný a každý den byl zaměřen na něco
jiného. První den byl Egypt, kde si děti
vyzkoušely být mumií, hledaly egyptské symboly, stavěly pyramidy, hrály hru
Farao. Druhý den byl pirátský, děti si
nakreslily mapu pokladů a polepily ji samolepkami a pak pomocí razítek se poslepu trefovaly, kdo bude blíže k podkladu. Také jsme hledali poklad ukrytý v okolí
a plnili úkoly. Správný pirát má svého papouška, takže jsme si ho vyrobili. Třetí den
jsme měli výlet do Pevnosti poznání, byli
jsme v parku na obědě a na zmrzlině na
náměstí. Čtvrtý den byl indiánský. Děti si
vylosovaly indiánská jména, poté vyrobily
čelenky s pery a na ně napsaly svá jména
a pomalovaly si obličeje. Celý den se těmito jmény oslovovaly. Poslední den jsme
byli na bazéně, válčili vodními bombami,
malovali mandaly. Všechny dny byly provázané soutěžemi (kdo uhodne tajenku,
kdo vyluští symboly, hod do dálky, trakař,
krab, běh, skok,…..) a tvořením (malování
pískem, akrylovými barvami, temperovými barvami,…).
Jezdecký a řezbářský tábor na Hradě
a v podhradí Náměšť na Hané
19. 7. – 23. 7. 2021 – Bohdana Kvíčalová
a Ladislav Grossman

Náměšť na Hané- Dobrodružný tábor

V termínu 19.7. – 23.7. byl zrealizován příměšťský tábor v Náměšti na Hané. Tábor
byl rozdělen na dvě specifická zaměření, a to na jezdeckou část a řezbářskou
část. Každá část byla vedena erudovaným odborníkem. Jezdeckou část vedla
Ing. Bohdana Kvíčalová jako kvalifikovaný
cvičitel jezdectví a řezbářskou část malíř
a umělec Ladislav Grossmann. Tábora
se zúčastnilo celkem 15 dětí. Podstatou
jezdecké části byla výuka jezdectví, péče
o koně a tvoření výrobků s koňskou tématikou. V jezdectví se děti zaměřovaly
na mountain trail, ponygames, výuku na
lonži a skoky přes překážky. V řezbářské
části děti vyřezávaly příbory ze dřeva, dřevěné postavy a kreativní tvoření s inspirací
v přírodě.

Pohyb na plné pecky v Náměšti na Hané
19. 7. – 23. 7. 2021 – Ivana Bubeníková
Příměstský tábor byl zaměřen na pohyb
ve všech podobách. Různorodá skupina
dětí zkusila obvyklé olympijské disciplíny (atletika, hod a vrh, skoky), mužské
i ženské sporty (fotbal, sumo, gymnastika). Soutěžila často ve smíšených týmech,
ale účastnila se i individuálních her a zábavy. Zašli jsme si na bazén, kde se účastníci potápěli, klouzali na travní skluzavce
a hráli zápas torpéd. Navštívili jsme lanové centrum v Olomouci. Zde si děti zažily
adrenalin na nízkých i vyšších překážkách.
Věnoval se nám instruktor lezení a vedl
výcvikem. Menší děti se vyřádily ve Špulkaréně, na vodním polštáři, obří trampolíně či lanovém skluzu. Další den jsme podnikly branný trénink, kdy jsme na starém
koupališti cvičili hasičský útok. Na odpoledne jsme naplánovali cyklovýlet do Loučan. Zde si děti vyzkoušely provazochodectví a zahrály si skupinové hry (letadla,
bimbác, na čerty). V závěrečný den jsme se
vydali po stopách pračlověka a symbolicky
tak zažili dávné doby. Děti v maskáčových
kostýmech (které si sami vytvořily) plnily
na stanovištích úkoly a dozvěděly se tak
více o životě před miliony let. Na konec
programu jsme společnými silami připravili piknik (plněné tortily, chlazené poháry)
a rozloučili se. Děti byly za své celotýdenní úsilí odměněny balíčky s pozornostmi
a vyznamenány medailemi + diplomy.
Máme rádi Náměšť a pohádky v Náměšti
na Hané 26. 7. – 30. 7. 2021 – Radka Lakomá
Táborníci byli rozděleni do dvou týmů ( fialový a modrý), které mezi sebou soupeřily,
tak jak to bývá v televizní soutěži „ Máme
rádi Česko“.Proběhlo promítání ukázek
z filmových pohádek a soutěžních otázek,
dále tichá pošta, hádej kdo jsem, hledání
oříšků pro Popelku, výroba čarovných kamínků ( ty pak děti daly do Domova seniorů
František – ), procházky po Náměšti až ke
studánce, pantomima……Mezi soutěží se
děti mohly osvěžit v malém bazénku a hrát
různé hry. Závěr soutěže bylo kolo štěstí. Potom děti dostaly odměny. Tábora se
zúčastnilo 20 dětí, z toho 15 dětí bylo loni
a 5 bylo letos nových.
Ke kořenům našich předků ve Slatinicích
26. 7. – 30. 7. 2021 – Jana Mikmeková
Tábor byl zaměřený na poznávání přírody
a tradičního způsobu práce našich předků.
Děti si v rámci tábora namalovaly květináče, do kterých si zasadily semínka různých
rostlin. Dále měly možnost seznámit se
s výrobou sýrů. Pekly také tradiční trdelní-

ky. V rámci pohybových a sportovních her
měly možnost vyzkoušet si, jaké je to dojit
krávu. Sbíraly suroviny, ze kterých si potom mohly samy uvařit bramborový guláš.
V rámci výletu měly možnost seznámit se
s ekologickým centrem Sluňákov v Horce
nad Moravou.

Hněvotín-Kouzelná školka v Berušce

Kouzelná školka v Berušce v Hněvotíně
26. 7. – 30. 7. 2021 – Zuzana Šínová
Poslední týden v červenci se v hněvotínské
Berušce konal příměstský tábor pro předškoláky s názvem „Kouzelná školka“. Děti
se bavily v kreativních dílničkách, skládaly
origami, barvily keramická zvířátka, hrály hry, soutěžily v tanci hulala s obručí,
závodily na chůdách nebo si malovaly na
chodníku. V úterý je čekala ukázka práce
policejního psovoda, který přijel v obrovském policejním autě spolu se třemi štěňátky. Děti si vyslechly zajímavé informace
o práci policejního psa, mohly si vyzkoušet
jak je rychlý, jak poslouchá a nechyběla
ani ukázka policejního vybavení. Středeční
odpoledne bylo zasvěcené tematicky včelkám. Děti začaly den medovou snídaní,
která jim náramně chutnala. Seznámily
se s pomůckami, které jsou pro včelaření zapotřebí a vyzkoušely si jak všechno
funguje. Během dne si vyrobily magnetky
s motivem včely. Na páteční den je čekalo
závěrečné hledání pokladu a malá diskotéka. Děti si také v rámci tábora namalovaly soutěžní obrázek, který bude porota
Regionu Haná vybírat do dalšího stolního
kalendáře. Věříme, že někdo z našich nejmenších vyhraje a uvidí svůj výtvor v kalendáři roku 2022.
Po stopách divokých zvířat ve Slatinicích
2. 8. – 6. 8. 2021 – Jana Francová
Tábor denně navštěvovalo 15 dětí ve věku
od 7 – 11 let. Zázemí tábora bylo na faře ve
Slatinicích.
Během týdne jsme podnikli jeden výlet
vlakem do Náměště na Hané a jeden pěší

výlet do Slatinek. Obědy po – st zajistila
restaurace Figlena. Zvládli jsme realizovat
spoustu sportovních a soutěžních aktivit.
Výtvarné projekty, kdy si děti vyrobily domů
své vlastní batůžky a polštářky s potiskem,
malovaly na kamínky, vyškrabávaly skřítky, pletly náramky. Děti pracovaly v týmech
i jako jednotlivci, navštívily galerii. Zdeňka
Buriana. Využívali jsme sportoviště u sokolovny a uskutečňovali vycházky do přírody.
Sportovní Olympiáda s angličtinou v Náměšti na Hané 2. 8. – 6. 8. 2021 – Petra
Zajíčková
Příměstský tábor OLYMPIC WORLD 2021
byl od prvopočátku simulací olympijských
her v Tokiu, které všichni mohli sledovat
každý den v televizi. Všichni jsme se na
olympiádu těšili, protože sport a pohyb
přece máme všichni rádi a je pro všechny
přirozený. Cílem nás všech bylo se za jakýchkoli podmínek zúčastnit každé disciplíny a vyzkoušet si tak, všechny nabízené
sporty. Tábor byl zahájen průvodem dětí,
které si postupně předávaly olympijskou
loučí olympijský oheň, který na konci zapálil maskot Bunny.Tento oheň byl symbolem, že naše olympiáda může konečně
začít.Děti se seznámily s disciplínami,
kterými je instruktoři tábora budou celý
týden provázet. Rozdělily se do 5-ti družstev, podle olympijských kruhů a zahrály
si vědomostní hru Evropa/Afrika/Amerika/Asie/Austrálie, která děti velmi bavila.
Seznámily se tak s novými informacemi
o těchto kontinentech a ucelily tak své poznatky.Během poledního klidu byla vždy
vylosována dvojice fyzioterapeutů, která se ve stanu s názvem Olymp Therapy
Massage věnovala masážím za poslechu
relaxační hudby.Pro aktivnější děti tu byla
dóza s názvem GREAT GROUP GAMES,
z které vždy jedno z dětí vylosoval hru,
kterou si poté všichni zahráli. Bohužel pro
nepříznivost počasí se zrušil sport Rufting,
který měl probíhat v Olomouci. Ovšem
i uvnitř prostor se dá vymyslet spousta aktivit doprovázené zábavou a smíchem dětí,
proto následoval náš plán B, tedy výlet do
kuželkárny a návštěva Laser Areny.Děti
si tento den náramně užily a každý den si
domů odnášely spoustu krásných zážitků.
Kdyby se na tento papír vešly všechny zážitky děti, byl by to zázrak nad zázraky. Tábor byl ukončen uhašením olympijského
ohně, kde nám zatančil náš maskot Bunny
a my se k němu samozřejmě s chutí přidali.Dětem byla předána výsledková listina, anglická knížka, medaile a věcné ceny.
Nechyběl ani náš „ohňostroj plný balónků“, kterým byl náš tábor u konce.
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REGION HANÁ
Cesta do pravěku v Náměšti na Hané
16. 8. – 20. 8. 2021
- Jana Dostálková Baciak
Děti se dostaly do doby pravěku. Byly
rozděleny do dvou tlup, vyrobily si pravěké obleky a obuv, náčiní na lov mamutů
a pravěké hudební nástroje. Všechny děti
se podílely na společné jeskynní malbě.
Hledaly zkameněliny, lovily mamuty a opékaly pravěké jídlo na ohni, zažily celodenní
výlet do Pevnosti poznání s planetáriem

a piknik v parku, snědly pizzu a jely vlakem
zpět do své jeskyně. Děti si vyzkoušely
pravěkou olympiádu a hon na šavlozubého
tygra s pokladem. Všichni společně uvařili kotlíkový guláš a pořádně se najedly. Za
úžasný týden plný dobrodružství dostaly
děti zasloužené odměny, diplomy, medaile
a dárky, které využijí ve školních lavicích…..děti i rodiče se těší na příští rok,
kdy se vydáme Letem světem za světadílem…..

Náměšť na Hané-Cesta do Pravěku

Příměstské tábory – REGION HANÁ
Dobrodružství za humny v Ludéřově
12. 7. – 16. 7. 2021 – Petra Koppová

Ludéřov-Dobrodružství za humny

Program tábora byl pestrý a seznamoval děti s historií nejen budovy sýpky, ale
celé vesnice a blízkými významnými místy
v okolí. Program tábora se snažil podporovat přátelské vztahy mezi dětmi, pohyb
posiloval sociální vazby mezi dětmi a vztah
k místu, kde žijí. Osou programu byl přesun v čase díky Časostroji, který si děti
sami vyrobili. Časostroj děti symblicky
přesunul každý den do jiné doby existence
starobylé budovy Sýpky. Děti si tak mohly
užít aktivity související s dobou kamennou
a dále období rozkvětu obce po husitských

Ludéřov-Dobrodružství za humny
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válkách nebo dobru, kdy v obce stála tvrz,
která chránila obchodníky na Trstenické
stezce. Rodiče velmi ocenili každodenní
zajímavé informace, s kterými děti odcházeli z tábora. Kromě toho děti navštívily
historické místa jako jsou památné objekty barokního pivovarského mostku, kapličky, pomníku padlých, památník Svatopluka Čecha... Díky celodennímu výletu jsme
se podívali do údolí Šumice, kde jsme
lovili pomyslný zlatý loupežnický poklad.
Vše bylo vhodně doplněné o pohybové
a rukodělné dovednosti, rozvoj rytmiky,
díky bubnování s profesionály nebo výrobě keramiky, barvení triček nebo plstění
z ovčí vlny. V odpoledních hodinách se děti
věnovali sportu s využitím sportnovních
pomůcek, v době nepřízně počasí jsme
využívali stolních her. Každodenní rituál
setkávání se mohl díky projektu uskutečnit ve venkovním prostranství na nových
stylových dřevěných lavičkách. Na závěr
týdne jsem pozvali všechny rodiče ke společnému uzavření programu písničkami
a promítáním fotek z průběhu tábora.
Pestrý, historií protknutý program nejlépe
vystihují fotografie, které jsou přílhou této
zprávy.
Dobrodružství v přírodě v Přemyslovicích
12. 7. – 16. 7. 2021 – Marta Popelářová
O pořádání tábora byli občané informováni nejen plakáty, ale také na webových
stránkách obce Pěnčín a Přemyslovice
a Základní školy Přemyslovice, byl také
několikrát hlášen obecním rozhlasem.
Pro děti byl zajištěn program od 7:00 do
16:00, celodenní strava a pitný režim tak,
aby rodiče měli o děti postaráno. Program
byl složen z mnoha aktivit sportovních,
herních a výtvarných. Součástí tábora byly
každodenní vycházky do přírody se vzdělávacím programem, sportovní aktivity
na hřišti a výtvarná tvoření. Jeden den se
o program postarala také Policie ČR, kdy
dětem ukázali policejní auto, měření rychlosti radarem a vyzkoušeli znalosti dětí
z oblasti Besip. Děti dostaly spoustu drob-

ných dárků. Celá akce proběhla úspěšně
i díky výborné spolupráci s obcí, rodiče
i děti byli spokojeni a těší se na příští tábor.
Letem světem za zvířetem
v Bohuslavicích 12. 7. – 16. 7. 2021
– Petra Sklenáková
Jak již napovídá název „Letem světem za
zvířetem“, tábor byl zaměřený na poznávání zvířat a prostředí, kde žijí. Děti během
celého týdne sbíraly kartičky na celotáborovou hru „Biomy“, kartičky si vykreslovaly
a lepily do sešitu. Další hry na dopoledne
byly zaměřené na různé hádanky, rekordy, zvuky, rozcvičku, kvízy ze světa zvířat.
Každý den po obědě jsme tvořili, vyráběli,
kreslili, malovali. Všechny výrobky si pak
děti odnesly domů. Vyrobily si batůžky na
pomůcky, magnetky, mýdla, malovaly na
kamínky. Na výlet jsme se vydali na „Malou
farmu“ do Ludéřova. Děti se mohly projet
na koních, pochovat si králíčky a morčata.
Nakrmit malá prasátka, kozy, lamu, ovce,
nutrii. Dále jsme se byli podívat v Rakové
u Konice v kravíně na telátka. Tábor měl
jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů
a vedoucích velice kladné ohlasy. Všichni
se těšíme na další turnus. Velice povedený
projekt, více takových.
Indiánské léto v Suchdolu - Jednově
12. 7. – 16. 7. 2021 – Lenka Milarová
V rámci programu se děti seznamovaly
s přírodou v okolí Suchdola, pozorovaly
vliv člověka na přírodu – uvědomovaly si
co přírodě škodí a co jí naopak prospívá
a jak ji můžeme chránit. Děti se zapojily do
ochrany přírody čištěním studánek. Každý
den byl na programu kratší či delší výlet
s poznávacími a sportovními aktivitami.
Při těchto aktivitách si děti prověřovaly
své sportovní dovednosti a vyskoušely si i
neobvyklé sporty jako je házaní oštěpem,
střílení z luku, hod na cíl, překonávání
přírodních překážek nebo zdolávání výškových rozdílů lezením na kopce.V rámci
programu sledovaly výcvik koní a vyzkoušely si jízdu na koni a střelbu skutečným

lukem na terč.Děti se učily určování světových stran podle znaků v přírodě, ale i používání buzoly. Pří hudebních činnostech
jsme bubnovali na Bamboo bubínky, bubny
Djemble, rumba koule a vyzkoušeli jsme
i vyvolávač deště – což se nám dokonce podařilo a při následných činnostech
si děti vyrobily různé indiánské doplňky
a namalovaly si trička s indiánskými motivy. Své dovednosti děti předvedly u závěrečného táboráku s rodiči.
Na divokém západě v Konici
19. 7. – 23. 7. 2021 – Markéta Klíčová
První tábor v Konici s názvem NA DIVOKÉM ZÁPADĚ se uskutečnil v termínu od
pondělí 19. do pátku 23. července 2021.
Přihlášeno bylo 19 dětí. Děti během týdne
tak mohly poznávat jak se na divokém západě žilo. Zkusily si rýžování zlata, učily se
točit lasem, vyzkoušely si dojení kravičky.
Při kreativní činnosti si procvičily jemnou
motoriku – výroba totemu, koníka z provázků, maketu koně z ponožky. Při pohybové aktivitě jsme si vyzkoušeli i jednoduší
country tance. Protože bylo na táboře více
mladších dětí, zaměřili jsme se na zvládání sebeobsluhy a pracovních jednoduchých úkonů.
Madagaskar v Konici
26. 7. – 30. 7. 2021 – Markéta Klíčová
Druhý tábor s názvem Madagaskar byl inspirován animovanou pohádkou Madagaskar, která pojednává o čtyřech zvířecích
kamarádech, kteří se jednoho dne rozhodnou utéct ze ZOO. Uskutečnil se v termínu
26. až 30. července 2021.
Táboru se zúčastnilo 19 dětí. Program se
skládal z bloku pohybového, hudebního
a výtvarného. Prostřednictvím hlavních
postav - lva Alexe, hrošice Glorie, žirafáka
Melmena a zebry Marty děti plnily různé
úkoly, hrály smyslové hry a také hry podporující myšlení. Děti se zde také naučily
navazovat kontakt, jak s dospělými, tak
i se svými vrstevníky.

Lutín-Příměstský tábor pro golmánky

Příměstký tábor pro golmánky v Lutíně
26. 7. -30. 7. 2021 – Petr Zdřálek
Program tohoto tábora byl v rámci celodenního tréninku od 7.30 – 16.30 hod.
s přestávkami na svačiny, oběd a odpolední klid. Byly zařazené pohybové aktivity
a hry pro všechny golmánky. Také jsme si
společně užili zábavu a hráli hlavně fotbal.
Sportovní náplň tábora: Fotbal – 5 dnů pondělí až pátek, specializované brankařské tréninky – 5 dnů - pondělí až pátek,
stolní tenis – 5 dnů - pondělí až pátek.
Děti dostaly dresy a další sladké odměny.
Všichni si to užili a těší se na příští rok.
Šikovné ruce v Pěnčíně
2. 8. – 6. 8. 2021 – Marta Popelářová
Pro děti byl zajištěn program od 7:00 do
16:00, celodenní strava a pitný režim tak,
aby rodiče měli o děti postaráno. Program
byl složen z mnoha aktivit sportovních,
herních a zejména výtvarných.Tyto aktivity
děti velmi bavily – foukacími fixami jsme
zdobili trička, malovali na kameny, malovali a skládali 3D zvířátka, dokreslovali
jsme keramická zvířátka a vytvářeli také
pískové obrázky. Jeden den se o program
postarala také Policie ČR, kdy zábavnou
formou vyzkoušeli znalosti dětí z oblasti Besip. Děti dostaly spoustu drobných
dárků. Celá akce proběhla úspěšně i díky
výborné spolupráci s obcí, rodiče i děti byli
spokojeni a těší se na příští tábor.

Cesta kolem světa
v Olšanech u Prostějova
2. 8. – 6. 8. 2021 – Zuzana Šínová
První srpnový týden probíhal na ZŠ Olšany
u Prostějova příměstský tábor s názvem
„Cesta kolem světa“. Cestovali jsme netradičně formou hry, ochutnávky různých
jídel, skrze tanec a dva výlety. První výlet byl do nově otevřeného Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem. Pan Václav Obr
nás provedl různými historickými kočáry
napříč staletími. Druhý výlet byl velkým
dobrodružstvím. Do poslední chvíle jsme
nevěděli, jestli vyrazíme a zdali cestu
zvládneme. Z Olšan jsme vyjeli autobusem do Olomouce, odtud expresem do
Červenky a dál 4 km pěšky. Nevzdali jsme
to, a navzdory nehezkému počasí jsme šli
cestou, necestou, polem, nepolem až na
Dobravský dvůr do Červenky. Druhý výlet
byl opravdový zážitek. Ostatní dny jsme se
věnovali sportu a kreativnímu tvoření. Poslední den patřil hledání pokladu v ulicích
Olšan a závěrečné diskotéce.
Tajemství Piráta Pařáta
v Čelechovicích na Hané
23. 8. – 27 . 8. 2021 – Marta Nevrlá
Tábor s názvem Tajemství piráta Pařáta
v Čelechovicích na Hané, místní části Studenec, byl zaměřen zejména na rozvoj
kreativních, sociálních a fyzických schopností dětí ve věkové kategorii od 6 do
15 let. Každý den byl zaměřen na jinou
oblast života námořníka a získání nových
dovedností. V rámci táborového programu
byly zařazeny bojové hry, kreativní činnost
(výroba dešťových holí, lodních deníků,
vázání uzlů, kožených náramků, vodních
plavidel), ale také hudební
aktivita – zpěv s kytarou, sportovní aktivity (hry s míčem, střílení z luku, běhací hry
aj.) případně praktické dovednosti (stavění
vorů, zatloukání hřebíků, zdravověda atd.).
Součástí programu byl i výlet na OLOLOĎ
v Olomouci.

Konice-Madagaskar
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ZA ZAJÍMAVÝMI MÍSTY REGIONU HANÁ
VYDEJTE SE S NÁMI DO DOB RAKOUSKA-UHERSKA

Budova Hasičského muzea

Jedno z největších hasičských muzeí
v České republice naleznou obyvatelé Regionu HANÁ v Čechách pod Kosířem. Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem
charakterizuje vývoj hasičské techniky
od roku 1820 až do současnosti. Muzeum
stojí v místech, kde se nacházela jedna
z výrobních hal tehdejší slavné továrny na
hasičské stříkačky.
Industrializace, která charakterizuje
počátek 19. stol, výrazně ovlivnila život
i v Čechách pod Kosířem. V roce 1820 zakoupil Antonín Smekal z Ústína usedlost
a začal s výrobou slaměnek a džberů.
Díky jejich hojnému odbytu bylo nutno
rozšířit výrobní dílny. Antonín Smekal zakoupil pro tento účel další hospodářskou
usedlost a rozšířil se svým synem Františkem výrobu o dřevěné ruční stříkačky
a dřevěné berlovky. V roce 1856 bohužel
došlo v objektu k rozsáhlému požáru, při
němž byly zničeny nejen dílny, ale především tolik ceněné výrobky. Během jednoho roku se podařilo majiteli Smekalovi
a synovi Františkovi vybudovat nové výrobní prostory a s výrobou se mohlo opět
začít. Otec se synem navázali výrobou
dvoupístové ruční čtyřkolové stříkačky
pro továrnu na tabákové výrobky v Hodoníně. Časté požáry, se kterými se závod
potýkal, finančně oslaboval majitele, a ten
proto musel hledat pomoc u svého bratra Adama. Tak vznikla v roce 1865 firma
„Bratři Smekalové“. Došlo k rozšíření zá-
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vodu o ruční tkalcovnu hadic a pohon strojů parním strojem. V roce 1891 převzal
závod v Čechách pod Kosířem Raimund
August Smekal a v rámci jeho modernizace uvedl v roce 1893 do provozu vlastní
parní elektrárnu a jako první na Moravě
dodával elektrická proud i do veřejné sítě.
V letech 1891-1905 zaměstnával závod
v Čechách pod Kosířem přes 200 zaměstnanců. Dá se tedy mluvit o vrcholném
období továrny. V letech 1914-1918 byla
zastavena výroba hasičských stříkaček a v
důsledku převedení podniku na válečnou
výrobu se prováděly pouze opravy.
V roce 1938 se plně obnovila výroba v Hasičském výrobním družstvu a vyráběly

se zde moderní komunální stroje, automobilová kropící a zametací auta, sanitní
automobily, automobilové stříkačky, protiplynové masky a žebříky. V roce 1946 byla
výroba v Hasičském výrobním družstvu
ukončena. Čechy pod Kosířem a celý výrobní program převzala firma Sigmund-Chema v Lutíně u Olomouce. Tímto
se uzavřela kapitola životní pouti tří generací podnikatelské rodiny Smekalů – kapitola se stoletou tradicí výroby hasičských
stříkaček a hasičských zařízení v hanácké
obci Čechy pod Kosířem.
Muzeum v prostorách bývalé Smékalovy
továrny na hasicí zařízení bylo pro veřejnost otevřeno 5. července 2000. V roce
2005 byla otevřena druhá část muzea.
Myšlenka pro vznik tematického muzea
se zrodila v hlavách představitelů místního sboru dobrovolných hasičů a s realizací této myšlenky pomohla i sama obec.
V první části muzea, se návštěvník seznámí s bohatou historií obce Čechy pod
Kosířem. Obec je spojovaná s významným představitelem českého romantismu
a realismu – malířem Josefem Mánesem.
Druhá část muzea je věnována hasičskému hnutí se zvláštním zřetelem na historii a výrobní program bývalé továrny na výrobu hasičské techniky bratrů Rajmunda
a Augusta Smekalových.
Technickou
pozoruhodností
muzea
jsou koňmi tažené pístové stříkačky s velkým výkonem. Jedna z takovýchto stříkaček po opuštění výrobní haly hasila v roce
1881 Národní divadlo v Praze. O dobré
kvalitě stříkaček firmy Smekal, svědčí
i skutečnost, že byly žádány nejen hasiči
v zemích celé Evropy, ale i v Egyptě a Číně.
Lucie Nováková

ZA ZAJÍMAVÝMI MÍSTY REGIONU HANÁ
ZA ZAJÍMAVOSTMI ŽIVÉ I NEŽIVÉ PŘÍRODY DO PRŮCHODNICE

Pohled do Průchodnice

Poblíž kóty Průchodnice (535 m.n.nm) se
nachází velmi zajímavá a hodnotná přírodní lokalita. Její nejznámější součástí
je vápencové bradlo s několika jeskynními
tunely, z nichž dva lze projít celým skalním
útvarem. Širší území je obklopeno mozaikou luk, pastvin a remízků, kde lze pozorovat mnoho zajímavých a chráněných
druhů fauny a flory. Pro svou jedinečnost
bylo území o rozloze 21 ha prohlášeno již
v roce 1985 přírodní rezervací.
Z geologického hlediska je nejzajímavějším prvkem vystupující, cca 15 metrů
vysoký a 200 metrů dlouhý pás devonských vápenců, utvářející nápadné bradlo, z okolí však skryté v porostu vzrostlé
bučiny. Skála je provrtána řadou tunelů
a skalních oken, v okolním lese najdeme
několik krasových závrtů. V sedimentech
puklinových jeskyní byly v minulosti na-

Hasičského stříkačka
Pohled do Průchodnice

lezeny kosterní pozůstatky čtvrtohorních
zvířat, zbytky keramických nádob a další
důkazy pravěkého osídlení.
Z pohledu rostlinstva a vegetace je území
stejně jako obdobné lokality na vápencích
nejatraktivnější v jarním období. Podrost
bučiny a návazných remízků tvořených
habry, hlohy, lískami a dalšími křovinami
v období před olistěním rozkvétá pestrou
mozaikou jarních efemerů a efemroidů.
Rozkvétá zde například sněženka podsněžník, sasanka hajní i pryskyřníkovitá,
jaterník podléška, hrachor jarní, zápalice
žluťuchovitá, plicník tmavý, křivatec žlutý
i velmi vzácný křivatec rolní, dymnivka
plná, bažanka vytrvalá a řada dalších druhů rostlin. V pozdějším období zde můžeme pozorovat rozsáhlé porosty kyčelnice
cibulkonosné, konvalinky vonné nebo
vzácně také lilii zlatohlavou a medovník
meduňkolistý, z orchidejí např. okrotici
bílou, vemeník dvoulistý, kruštík širolistý
nebo hlístník hnízdák. Mezi zajímavé keře
patří v podrostu zjara nápadný lýkovec jedovatý.
Z druhů fauny můžeme na lokalitě pozorovat řadu zajímavých druhů vázaných
na hodnotné bučiny a remízky a pestré
remízky v okolí. Jde například o holuba doupňáka, kavku obecnou, krahujce
obecného, zahlédnout zde mimo běžné
druhy ptactva můžeme také ťuhýka obecného nebo šedého. Jeskyně jsou pak domovem některých netopýrů, jako např.
netopýr velký, netopýr černý, netopýr řas-

natý, netopýr večerní a netopýr ušatý.
Průchodnice je pro návštěvníky dobře dostupná, leží na červené turistické trase
vedoucí severojižním směrem z Javoříčka (dále z Litovle) do Konice. Lokalita je
nejlépe přístupná ze silnice před Ludmírovem, nebo z odbočky u mlýna v údolí
potoka Špraněk, na silnici mezi Hvozdem
a Milkovem. Jde tak o nenáročný výlet,
který lze snadno absolvovat s dětmi. Při
něm lze pozorovat na malém území nebývalou pestrost přírody i malebnost rázu
krajiny mezi Hvozdem a Ludmírovem.
Jaroslav Brzák

Lesní porost v okolí
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POSLEDNÍ VÝZVY IROP BUDE NÁSLEDOVAT PODPORA
Z NOVÉHO OBDOBÍ
V průběhu srpna 2021 byly vyhlášeny dvě poslední výzvy v rámci Integrovaného regionálního programu (IROP) v těchto oblastech:
Rozvoj komunitních center
Vyhlášení výzvy: 24. srpna 2021
Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. září 2021
Alokace výzvy: 1 052 631,58 Kč
Bezpečnost dopravy
Vyhlášení výzvy: 24. srpna 2021
Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci: 1. října 2021
Alokace výzvy: 2 883 638,34 Kč

přidělena v letošním roce. Celková alokace pro
přechodné období je 6 973 900,-. O tom, která
opatření budou v příštím roce podpořena, rozhodne rozhodovací orgán MAS na svém nejbližším jednání.
Veškeré potřebné informace k probíhajícím
i připravovaným výzvám z PRV naleznete na
našich webových stránkách nebo nás se svými
dotazy a záměry neváhejte kontaktovat:
Hana Zacpálková,
hana.zacpalkova@regionhana.cz, 776 586 522
Jaroslav Brzák,
jarek.brzak@regionhana.cz, 605 174 701

Plátno Kladky

Hana Zacpálková, projektová manažerka

Dobrou zprávou je, že obě uvedené oblasti by ráda rada Regionu HANÁ podporovala i v rámci dalšího programového období. Kromě
těchto oblastí a dalších oblastí ověřených zájmem žadatelů (infrastruktura základních škol, neformální vzdělávání a rozvoj sociálních
služeb) bude v novém programovém období rada vybírat nové oblasti - např. podpora infrastruktury v udržitelném cestovním ruchu
nebo revitalizace veřejných prostranství. O podporovaných tématech a podmínkách přidělení dotace z IROP bude veřejnost informována ihned po uzavření a schválení všech potřebných dokumentů.
Předpokládáme, že první výzvy v rámci programového období 2021-2027 budou opět vyhlášeny přibližně v 2. polovině r. 2022.
Ludmila Navrátilová, manažerka pro realizaci IROP

ZNOVU PODPORUJEME KULTURU A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
V REGIONU HANÁ
Letošní rok je ve znamení administrace velkého počtu projektových žádostí, které byly na
MAS podány v loňském roce v rámci tzv. článku 20. Ten podporuje kulturní a spolková zařízení napříč celý regionem. Vzhledem k tomu,
že nám část alokace zůstala i pro letošní rok,
rozhodla rada MAS, že bude opětovně podpořena spolková a kulturní činnost. Proto byla
v červnu vyhlášena v pořadí již 7. výzva v rámci
Programu rozvoje venkova, která byla určena především pro žadatele, kteří si prozatím
v tomto opatření nepodali žádnou projektovou žádost. Pro žadatele byla určena částka
5 003 600,00,- Kč, která se díky počtu přijatých projektů téměř vyčerpala. Podáno bylo
celkem 20 projektů za celkových 4 895 025 Kč.
Mezi podanými projekty nechyběla ozvučovací
a projekční technika, nůžkové stany, pivní sety,
nábytek, fotbalové branky, specifické oděvy, divadelní opony, mobilní pódia, televizory, notebooky, mrazák, lednice, skákací hrad, slunečníky, dovybavení stávajících objektů, sloužících
pro pořádání kulturních a společenských akcí
a mnoho dalších.
A co nás čeká v roce 2022? Příští rok bude
zahrnut do tzv. přechodného období, v rámci něhož budou mít žadatelé možnost využít
novou alokaci, která byla MAS Region HANÁ
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Mobilní pódium s nůžkovým stanem

Projektor Kladky

Vozík s plachtou - SDH Třebčín

Bezpečnostní mříže vypalované Stařechovice

Pivní sety Slatinice

Automatická vrhačka - MS Slatinice

Velkoprostorový stan Luběnice
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ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ve středu 1. 9. začal nový školní rok
2021/2022. Pedagogové z našich škol
i pracovníci Regionu HANÁ, kteří mají na
starosti Místní akční plány (MAP) ve školství věří, že už nedojde k uzavření škol
a společně budeme moci dokončit všechny
aktivity v rámci MAP II ORP Prostějov i ORP
Konicko. O některých implementačních

aktivitách v rámci MAP se dozvíte podrobněji i v článcích z jednotlivých MŠ a ZŠ.
Zahájení nového školního roku je vždy ve
všech školách slavnostní, pro prvňáčky je
to však nová zásadní etapa v jejich životě.
Z bezstarostného dětství začíná období,
kdy musí plnit své povinnosti. Aby přechod
pro prvňáčky byl příjemný a začátek do-

LETNÍ ON-LINE DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY
cházky do školy vnímali pozitivně, připravily oba týmy MAP pro každého žáka, malé
upomínkové předměty.
Tým MAP Regionu HANÁ přeje pedagogům
i dětem v novém školním roce jenom pohodu a mnoho úspěchů.
Marta Husičková

AKTIVITY PRACOVNÍCH SKUPIN

I na konci školního roku projekt Venkovské
školy Regionu HANÁ společně - MAP II nespal a proběhlo několik zajímavých implementačních aktivit.
Jednou z nich byl EVVO den s názvem
„Putování žabáka Josefa a žabky Márinky
k rybníku“, který vznikl pod záštitou PS
Mateřské školy. Této aktivity se zúčastnily
děti z MŠ Lipová, MŠ Horní Štěpánov a MŠ
Suchdol. Cílem této aktivity bylo seznámit
děti s tím, že žáby hrají v přírodě důležitou
úlohu, protože jsou významnou složkou
ekosystému. Jejich výskyt je však značně
omezován expanzí a znečišťováním prostředí ze strany civilizace. Děti se pomocí
devíti zábavných edukačních úkolů například dozvěděly o vývojových stádiích žab
a jak za sebou v jejich životě následují. Dále
si děti objasnily význam žab v přírodě, dozvěděly se, čím se žáby živí a jaké u nás žijí
nejběžnější druhy žab. Celým programem
děti provázeli žabák Josef, žabka Márinka a víla Leknínka. Za splněné úkoly děti
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obdržely diplom a do každé MŠ putovala
poučná knížka o žábách, maňásek žabička
a zábavná hra „Skákající žáby“.
Pohádková inkluze je název implementační aktivity, jejímž cílem je děti prostřednictvím prožitku seznámit s různými druhy
zdravotních postižení. Zkušení lektoři tentokráte zavítali do mateřské školy v Konici
a Lipové a zábavnou formou seznámili děti
s problematikou zrakového postižení.
PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah
k místu v měsíci červnu ukončila a následně vyhodnotila soutěž s názvem „Červený
šátečku, kolem se toč“, která byla vyhlášena v měsíci únoru. Soutěž byla určena pro
třídní kolektivy mateřských škol. Děti měly
za úkol natočit krátké video, ve kterém
zpívají známou písničku v místním nářečí.
Nezávislá komise sestavená z pedagogů
ZUŠ Konice následně vybrala tři nejlepší videa. Na prvním místě se umístila MŠ
v Bohuslavicích, druhé místo si ze soutěže
odnesly děti z MŠ Skřípov a třetí místo ob-

držely děti z MŠ v Náměšti na Hané. Mimoto komise rozdala ještě dvě čestná uznání
za zpěv v hanáčtině a to pro dva třídní kolektivy z MŠ v Náměšti na Hané.
Velký zájem vyvolala implementační aktivita, jejímž cílem bylo vybudovat či dovybavit
polytechnické koutky v mateřských školách. Mateřské školy získaly stoly pro polytechnickou výchovu, které budou následně
v měsíci září doplněny o základní polytechnické nářadí.
V návaznosti na výsadbu ovocných stromů
a keřů obdržela každá mateřská škola sušičku na ovoce spolu s metodikou, jak ovoce správně sušit.
Ani tento školní rok realizační tým nezapomněl na děti chystající se do první třídy
a připravil pro ně malé dárečky, které jim
zpříjemnily první školní dny.
Pavla Valentová, analytik

Letní doučování anglického jazyka pro
žáky základních škol dopadlo na jedničku
s hvězdičkou!
Celkem 324 dětí z našeho regionu se zúčastnilo v červenci a srpnu kurzů angličtiny
s TLC Kids. Po dobu 6 týdnů, každý týden
probíhalo intenzivní doučování angličtiny
on-line pro každý ročník zvlášť. Výuku vedli
čeští pedagogové, kteří pomohli dětem zopakovat gramatiku z předchozího školního
roku. Jeden den v týdnu měly děti dokonce
i konverzační hodinu s rodilým mluvčím.
Protože byla tato naše aktivita v projektu
MAP II opravdu velmi kladně hodnocena,
pokračuje naše organizace ve spolupráci
s jazykovou školou TLC Kids i v dalším roce.
Od září bude na některých školách v regionu probíhat konverzace anglického jazyka
s rodilým mluvčím nebo se budou realizovat zážitkové projektové dny.
Velmi nám záleží na hodnocení naší práce
a proto jazyková škola TLC Kids rozeslala
rodičům dotazníky na letní on-line výuku
angličtiny, abychom měli jasnou zpětnou

vazbu. Dovolujeme si zde citovat některé
z nich:
„Líbil se malý počet dětí na hodině, protože se tím pádem všichni opakovaně zapojovali. Dále byl super den, kdy měly děti
možnost setkat se s rodilým mluvčím. Obě
naše děti byly velmi nadšené a spokojené.
Děkujeme. :)“
„Líbila se nám přítomnost rodilého mluvčího, celkově bylo doučování dobré. A velká
výhoda, že bylo doučování zdarma. Děkujeme.“
„Oceňuji, že se našla nějaká organizace,
která státní peníze (resp. peníze z našich
daní) použije na něco rozumného (výuka
angličtiny) a ne na vysvětlování počtu pohlaví či podobné hlouposti. Pokud budete
fungovat podobným způsobem, pak vám
přeji dlouhého trvání. Moc děkujeme!“
„Lektoři byli fajn lidé a s dětmi to perfektně zvládali. Tímto zdravím lektora Tonyho
a doufám, že ještě někdy budeme mít příležitost komunikovat. Děkuji a přeji mnoho
úspěchů s angličtinou :) Maminka Saša“
„Lektor byl úplně super, syn ho měl hrozně rád velice komunikativní a chápavý. Vše
se snažil vysvětlit a při každé příležitosti

pomoci. Jsem moc spokojená i když jsme
toho moc neviděla.“
„Komunikace s dětmi v angličtině ve
větách, nejen doplňování slov do cvičení.
Skvělé bylo i zařazení rodilého mluvčího.“
Jsme rádi, že v TLC Kids pro naše děti připravují i navazující kurzy doučování angličtiny, které můžete již dnes najít na www.
tlckids.cz. Věříme, že kontinuální kvalitní
vzdělávání je to nejdůležitější, co můžeme
našim dětem dát.
Miroslava Zapletalová,
hlavní manažerka projektu

PUTOVNÍ MATEMATICKÉ KUFŘÍKY
Členové pracovní skupiny matematická
gramotnost realizují pro nový školní rok
2021/2022 další aktivitu, která je tentokrát
zaměřena na logické myšlení a geometrickou představivost hravou formou.
Jedná se o putovní matematické kufříky,
které obsahují sadu různorodých her např.
karetní, deskové, společenské, logické atd.
Hry byly vybrány zvlášť pro I. a II. stupeň
s ohledem na potřeby pedagogů a žáků.
Některé hry jsou známé, jiné méně a některé třeba vůbec.
Ve výběru vhodné hry bude nápomocný
manuál ve formě přehledné tabulky, ve
které si snadno najdete například počet
hráčů nebo čas, který hraní hry pravděpodobně zabere.
Kufříky jsou putovní. Budou se střídat
v pravidelných intervalech po všech základních školách v rámci jednotlivých území MAS.
Ilona Božková,
PS matematická gramotnost

Seznam her pro I. stupeň:
Zrádný labyrint - logika a představivost
Soubor karetních her: Canasta, Kvarteto,
Černý Petr
HECKMECK - pečení červíci-procvičování sčítání
Vzdělávací kartičkové hry pro mladší školní věk
Tetris dřevěný
Hra tvary
LOGIK
Soubor dřevěných her
Barevný kód
Malý objevitel: Čísla a početní operace
Seznam her pro II. stupeň:
Sudoku dřevěné
IQ FITNESS
Dřevěné Hlavolamy -TANGRAM barevný
– český výrobek (2x)
Ubongo
Abaku
Numerabis
Mozkovna Levá & Pravá hemisféra
Lobo
Tantrix Game Pack XL CZ

Putovní matematické kufříky I. stupeň

Putovní matematické kufříky II. stupeň
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ZE ŠKOL A ŠKOLEK
MŠ BÍLOVICE - LUTOTÍN
Konec školního roku 2020/2021 byl pro děti
z naší mateřské školy ve znamení zážitků.
Měsíc červen 2021 byl doslova nabitý událostmi. Hned 1.6.2021 si děti užily svůj Dětský den spojený s karnevalem v maskách.
Od rána se naše MŠ proměnila v pohádkový
ráj pro kouzelné bytosti ze všech možných
pohádek
a dětských příběhů. Nechyběly
ani bytosti z nadpřirozeného světa hrdinů.
V obou třídách se od 6:30 soutěžilo, tančilo,
zpívalo a hodovalo. Následovala zahradní
slavnost spojená s pasováním předškoláčků na školáčky. Na zahradě mateřské školy
se sešly všechny děti s učitelkami a panem
starostou, který nám pomohl s pasováním.
V rámci tohoto dne byly pro děti připraveny
soutěže a bohatá tombola. Všechny děti si
kouzelné dopoledne náramně užily a domů
si odnášely nejen spoustu krásných zážitků, ale i drobné dárky z tomboly, o kterou
se postaraly naše hodné maminky. Samozřejmě nemohlo chybět společné malování
předškoláků na bílou zeď zahrady naší mateřské školy.
Tentokrát s letopočtem 2020/2021.
Děti, které v září odchází do základních
škol, si v červnu prožily nenahraditelnou
,,pyžámkovou“ noc v mateřské škole. Maminky připravily pro děti občerstvení, paní
ředitelka soutěže a program plný zábavy.
Dokonce i počasí si připravilo pravou letní noční bouřku, která nikoho neodradila,
ba naopak. Byla tím podtržena strašidelná stezka odvahy, která se uskutečnila ve
vnitřních prostorách mateřské školy.
Také jsme se s dětmi obou tříd vypravili na
pěší dobrodružnou výpravu za poznáváním
krás přírody a našeho nejbližšího okolí. Děti
si vzaly batůžky a hned ráno, po příchodu
do školky, jsme všichni společně vyrazili do
nedalekého Lutotína. Cestou jsme se zastavili na hřišti v Bílovicích, kde byla naše
první zastávka na svačinu. Během cesty plnily děti nejrůznější úkoly, poslouchaly zpěv
ptáčků, pozorovaly broučky, všímaly si úrody na polích a zahrádkách. Velkým zážitkem bylo pro děti pozorování ondater, které
žijí v místní říčce. Po příchodu na hřiště
v Lutotíně se dětem rozzářily oči. Čekalo
je totiž spoustu zábavy na herních a sportovních prvcích, kterými je hřiště vybaveno.
Děti si dokonale užily zábavy a sportování,
vůbec se jim nechtělo odcházet. Na tento
krásně prožitý den dlouho vzpomínaly, dokola a dokola si vyprávěly, co všechno zažily
a dokázaly. A pro nás všechny to byl jen dal-
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ší důkaz o tom, že nejkrásnější zážitky na
nás čekají přímo za humny.
Mgr. Michaela Bernatíková

MŠ SKŘÍPOV

Mateřská škola po rekonstrukci v novém
kabátě
Na závěr roku nás čekalo překvapení. Obec
Skřípov obdržela koncem června dotaci na
stavební úpravy MŠ Skřípov z MFČR. Re-

Lehárna při rekonstrukci

přibyla klimatizace a odsávání. Seznam
prací byl obsáhlý a času nebylo nazbyt. Měli
jsme štěstí, že si zastupitelstvo Obce Skřípov vybralo firmu MISTRY MONT s. r. o. Vedení firmy nám vycházelo vstříc a zaměstnanci pracovali i o víkendech do pozdních
večerních hodin, aby dodrželi harmonogram prací a děti mohly zahájit školní rok
ve své MŠ. Vzhledem ke stáří budovy došlo
ke komplikacím při opravách podlah ve třídě a v lehárně. Vše se vyřídilo po domluvě
se zřizovatelem, který odsouhlasil navýšením finančních prostředků. Při opravách
podlah se muselo postupovat jinými technologiemi, aby byl termín předání dodržen.
Provoz byl zahájen 6. 9. 2021. Děti i rodiče
se těšili a byli příjemně překvapeni, jak je
školka pěkně opravená. Za dva měsíce se
stihlo tolik práce. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří nám pomáhali při
stěhování, uklízení, opravách nábytku, hraček, montování polic a dalších nezbytných
pracích spojených s přípravami MŠ na její
otevření.
Ivana Ošlejšková
ředitelka

ZŠ a MŠ
ČECHY POD KOSÍŘEM
Lehárna v novém kabátě

konstrukce MŠ byla velmi rozsáhlá. Projekt
zahrnoval novou elektroinstalaci, výměnu
topení, snížení stropů, nové podlahy, omítky, dveře, obklady v kuchyni, skladu a dřevěné obložení celé školky. V kuchyni nám

Projektový den v mateřské škole
Naše mateřská škola obdržela od realizačního týmu MAS Regionu HANÁ vyvýšený záhon a několik balíčků semen lučních
květin. Ta jsme v rámci projektového dne
s názvem „Malí zahradníci“, společně
s dětmi zaseli do připraveného vyvýšeného záhonu. O semínka se naši zahradníčci
svědomitě starali celé jaro a začátkem léta
se v záhonu objevily první květy. Zahrádka
dělá radost nejen dětem, ale i motýlům
a včelkám, které ji hojně navštěvují.
Iveta Slámová
ředitelka

ZŠ a MŠ
KOSTELEC NA HANÉ
Rekonstrukce MŠ

Pomůcky do školy z 3D tiskárny
V poslední době se snažíme o posílení
předmětu informatika a komunikační technologie. S tím samozřejmě souvisí také vybavení pro žáky a vhodné učební pomůcky.
Těch je na výběr obrovské množství, naše
finanční možnosti však nejsou neomezené. Rozhodli jsme se, že bychom naše žáky
rádi přivedli k moderním technologiím,
konkrétně k využití 3D tisku. V době COMŠ po rekonstrukci
Vybavení odborných učeben
VIDOVÉZŠ
seTěšetice
nám podařilo získat darem dvě

se novým druhům rostlin a živočichů, které jsou typické pro naši krajinu. Pomocí
zkumavek s lupou zkoumali povrch a části
těla drobných obratlovců, které po dobu vycházky objevovaly. Dále se žáci zdokonalovali v orientaci v krajině bez pomocí mapy
a kompasu či buzoly. Při vycházce jsme
měli i to štěstí ve velmi těsné blízkosti zahlédnout srnce obecného, který odpočíval
ve vysoké trávě u turistického chodníku.
Žáci byli z tohoto setkání mile překvapeni.
U cíle naší naučné vycházky – krmného
mysliveckého zařízení, měli žáci čas na
odpočinek, svačinku a průzkum okolí. Dále
proběhla menší přednáška na téma mysliPomůcky do školy z 3D tiskárny

tiskárny a můžeme tak žákům předvést,
co lze všechno vytisknout a vyrobit. Úplně
nejlepší ale je, že si můžeme za minimální
náklady vytisknout velké množství učebních pomůcek. Na prvním stupni jsou paní
učitelky nadšeny z pomůcek do matematiky – např. číselné řady nebo zlomky, nebo
z českého jazyka (spojování písmen). Navíc
si můžeme vytisknout také báječné ceny,
které využijeme v nejrůznějších soutěžích.
Posledním hitem je slepá mapa České republiky, do které žáci dosazují jednotlivé
kraje. Naše další možnosti jsou omezeny
pouze naší představivostí a samozřejmě
fantazií našich žáků.
Oldřich Bezdomnikov

přibyly i nalezené hlemýždí ulity a různé
druhy hornin. Zhruba v polovině června, za
měsíc a půl od přírodovědné vycházky, na
žáky čekalo překvapení ukrývající se v nalezeném exponátu. Pár dní před tím se pod
nálezem „Yetiho stopy“ vyskytovaly drtinky,
které předcházely něčemu nečekanému.
Postupně se z pod kůry „klubala“ velká
červenohnědá kukla. Po tomto nálezu v odpoledních hodinách se paní učitelky rozhodly exponát vložit do prázdného akvária
a přiklopit jej. Za několik minut se z kukly
vylíhl obrovský motýl z čeledi lišajovitých.
S největší pravděpodobností se jednalo
o Lišaje smrtihlava. Následující den si jej
žáci mohli prohlédnout, dozvědět se něco
nového o tomto druhu motýla a společně
jej poté vypustit na svobodu do přírody.
Lea Galušková
třídní učitelka ZŠ a MŠ Laškov

ZŠ BOHUSLAVICE

Stejně jako po celém území České republiky i v Bohuslavicích jsme odstartovali nový
školní rok. Pevně doufáme, že nebude po-

MŠ LAŠKOV

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku v Laškově proběhlo tradičně v prostorách 1. třídy. Přivítali
jsme 5 prvňáčků a 5 školkáčků. Nyní naše
ZŠ má 30 žáků a školku navštěvuje 18 dětí.
Již máme za sebou první kulturní akci, kdy
naše prostory navštívily Pohádky z Hané
pod vedením MgA. Urbanové a MgA. Laubové. Za doprovodu klavíru dětem přednesly pohádku o hraběnkách z blízkého okolí.
Děti představení nadchlo a těší se na akce,
které nás čekají v průběhu tohoto školního
roku.
Dana Štaffová
učitelka MŠ Laškov
Přírodovědná vycházka do okolí ZŠ Laškov
ve školním roce 2020/2021
Dne 6. 5. 2021 se žáci ZŠ Laškov účastnili
naučné přírodovědecké vycházky do malebného údolí říčky Šumice, nedaleko
k bývalému Kruhovskému mlýnu. Vycházka
proběhla dopoledne v době, kdy z technických důvodů na škole netekla voda. Počasí
nám přálo, a tak jsme mohli vyrazit.
Děti po dobu procházky poznávaly a učily

Přírodovědná vycházka do okolí
ZŠ Laškov ve školním roce 2020-2021

vost, lesní ekosystém a ochrana životního
prostředí, spojená s didaktickými hry. Během těchto aktivit žáci poznávali, objevovali
a zkoumali rostlinné a živočišné druhy lesního prostředí. Při jedné aktivitě žáci objevili kus dubového dřeva s kůrou pokrytou
mechem, který je natolik svým vzhledem
zaujal, že jej pojmenovali „Yetiho stopa“.
Tento nalezený kousek si odnesli s sebou
do budovy školy a vystavili jako součást
přírodovědné výstavky. Co nález skrýval za
překvapení, to však netušil nikdo z nás.
Po cestě zpět žáci v rámci ekologické výchovy sbírali nalezené odpadky do pytlů.
Tato aktivita žáky natolik zaujala, že se
jednotlivé skupinky předháněly ve velikosti
objemu pytle se sesbíraným odpadem. Zároveň byli žáci překvapeni, kolik odpadu se
v okolí lesa a pole vyskytuje a jak někteří
lidé mohou odpadky do přírody odhodit.
K „Yetiho stopě“ na přírodovědné výstavce

Vítání

znamenán tolika událostmi, jako tomu bylo
v loňském roce. Připraveni jsme však na
všechny možné varianty, které mohou nastat, a tak s elánem kráčíme vstříc novým
poznatkům a zážitkům.
Do lavic letos usedlo celkem 104 žáků, dalších 30 dětí je přihlášeno v mateřské škole. Pro naše žáky máme mimo standardní
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výuky, zpestřenou o jednu hodinu tělesné
výchovy navíc a výuku plavání, připraveno
početné množství dalších mimoškolních
aktivit a kroužků. Žáci se mohou zapsat
například do tanců, kopané, gymnastiky,
angličtiny, španělštiny, hudby a chystáme
i další. V rámci projektu ´Bystrá škola v pohybu´ dětem nabídneme i zdravé svačinky.
I Jan Amos Komenský si ve škole hrál, proto přejeme našim školákům i předškolákům hodně radosti a úspěchů, aby se jim
u nás líbilo, našli si nové kamarády, ale
především se naučili novým dovednostem
a znalostem v jejich cestě za poznáním.
Josef Popelka

ZŠ HNĚVOTÍN

Návštěva zemědělského družstva
Na Hané se říká, že obilí je naše zlato.
Jako správní Hanáci by tedy už i nejstarší
děti mateřské školy o obilí mohly vědět
víc. Proto jsme pro ně ve spolupráci se Zemědělským družstvem Hněvotín připravili
projekt s názvem „Od zrníčka ke koláči“.
Cílem projektu bylo seznámit děti s pěstováním obilí, jeho využitím a významem práce zemědělců. Činnosti jsme si rozdělili na
teoretickou a praktickou část. V mateřské
škole si děti prohlédly druhy obilí, zhlédly
jeho setí na interaktivní tabuli a pohovořily
o celém procesu zpracování až po výrobu
pečiva. Různé druhy pečiva děti ochutnaly,
pochvalovaly si koláče a piškoty. Do připravených nádob s hlínou si pak každé dítě
zaselo několik zrníček a dozvědělo se, jak
je třeba o rostlinky pečovat. Nyní přišel čas
vidět vše v praxi, proto jsme se vydali do
zemědělského družstva. Zaměstnanci nás
vřele přivítali, ochotně dětem ukázali dnešní moderní stroje, které na poli lidem pomáhají, popsali nám, jak pracují a k čemu
slouží. Každé dítě se mohlo do traktoru
posadit. Dětem se to moc líbilo a asi polovina se hlásila, že chtějí být traktoristé. Na
odchodu čekalo děti překvapení, dostaly
dárečky –pexesa, omalovánky, pastelky
a sladkosti. Za skvělou atmosféru a dárky
děkujeme panu Dofkovi, panu Pospíšilovi
a paní Krejzové. Na zpáteční cestě jsme se
nezapomněli zastavit u polí a prohlédnout
si, jak obilí vyrostlo. Bylo ještě zelené a děti
pochopily, že má ke koláčům ještě daleko.
Měli jsme ale dobrý pocit, jak se vše daří
a funguje, tak doufejme, že nadšení dětem
vydrží a vyrostou z nich dobří hospodáři,
kteří se budou o naše pole dál s láskou starat.
Ilona Vyroubalová
MŠ Hněvotín
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Projektové dny v mateřské škole
pokračují
Z důvodu koronavirové situace byly všechny
akce v MŠ pozastaveny, takže hned, jak to
bylo jen možné, jsme se s nadšením pustili
do přípravy a realizace nových zajímavých
projektů, které měly za cíl obohatit a zpestřit pobyt dětí v MŠ. V tomto školním roce
jsme měli naplánovaných šest projektových dnů, bohužel se nám zatím podařilo
zrealizovat pouze dva.
Projektový den „Dřevo kolem nás “byl určen pro jednu skupinu dětí ve věku 4 – 5 let.
Cílem projektového dne bylo získat povědomí o tom, co je dřevo za materiál, k čemu
slouží, co všechno se dá ze dřeva vyrobit,
kdo se dřevem pracuje a jak dřevo vzniká

projekt dřevo

a kde ho najdeme.
Děti vyhledaly dřevěné hračky, které v mateřské škole máme: např. dřevěné stavebnice, dřevěná auta, dřevěný vláček, dřevěná
zvířátka, dřevěný les, dřevěný domeček,
zkrátka všechny dřevěné hračky, na které
si vzpomněly. Skupinka dětí vyhledávala
v pytlíku předměty a podle hmatu určovala, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Další
skupinka měla na stole obrázky předmětů a měla za úkol vybrat na hromádku ty
z nich, které jsou vyrobeny ze dřeva. Děti
měly na stolečku různé druhy nářadí a určovaly, které se používá na práci se dřevem.
Poslechly si příběh o semínku, které se
bálo, co se s ním stane, až upadne na zem.
Pohybově ztvárnily, jak semínko upadlo,
svítilo na něj sluníčko, prší a strom pomalinku roste. Zatančily si na píseň“ Pobyt
v lese“ – CD Děti a ekologie.
Děti měly na školním dvorečku připravené
překvapení. Čekal tam na ně pan Hryzbil,
truhlář, který je seznámil s různým nářadím. Děti byly poučeny, jak se správně s nářadím zachází a pracuje. Mohly si vyzkoušet
zatlouct hřebík, zašroubovat šroubky nebo
řezat ruční pilkou. Dozvěděly se zajímavosti
o práci se dřevem. Na závěr si děti vyzkoušely svoji šikovnost a manuální zručnost
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a vyrobily si ze dřeva vlastní medaili.
Společně jsme strávili zajímavé a inspirativní dopoledne.
Vrbíková Ivona
zástupkyně pro MŠ Hněvotín

MŠ a ZŠ LOUČANY

Zahájení školního roku 2021/2022 a plány
na první pololetí v mateřské škole
Je úžasné pozorovat první školní den tváře
dětí, které po prázdninách míří do školky.
U těch nejmladších z nich, přicházejících
do školky vůbec poprvé, je pozorovatelná
spousta různých emocí najednou. Těší se
na nové kamarády, prostředí, hry a zároveň
mnohé z nich dělají první krůčky z bezpečného domácího přístavu, do velkého světa,
a to s sebou často nese obavy a nervozitu.
A přesně v tomto duchu se v naší školce,
Mateřské škole v Loučanech, odvíjel první den školního roku 2021/2022. My, paní
učitelky, jsme tu proto, abychom se staly
průvodci dětí a pomohly jim objevovat svět
zase trošku jinak. Učit je, podporovat a hledat cesty, jak dětem jejich vzdělávání zpříjemnit, usnadnit a především přiblížit tak,
aby se nám podařilo maximálně probudit
jejich zájem. Pro zpestření proto rády zařazujeme do výuky projektové dny, kterých
nás čeká v prvním pololetí školního roku
2021/2022 hned několik. Z těch významnějších bych ráda zmínila projektový den, který budeme 30. 9. realizovat díky využití Šablon III. „ Od zrníčka k bochníku“. Mimo jiné
nás čeká ještě „Jablíčkový den“, při kterém
si upečeme s dětmi štrůdl (v loňském roce
byl „Jablíčkový den“ spojený s moštováním, které nám pomohl uskutečnit Region
Haná, a které děti velmi bavilo), „Bramborový den“ s různě upravenými bramborami
a „Zeleninový den“ spojený s ochutnávkou
a hádáním druhu ochutnávané zeleniny.
Na přelomu října a listopadu již tradičně
organizujeme lampionový průvod spojený
s komunitním setkáním, zakončený uspáváním broučků na školní zahradě. 29. listopadu si budeme povídat o bylinkách na

stejnojmenném projektovém dni „Bylinkový košík“. V předvánočním období nás čeká
další komunitní setkání, tentokrát s Vánoční tématikou, spojenou s vystoupením dětí
a tvořením společně s rodinnými příslušníky. Jedním z dalších oživení první poloviny
školního roku, bude také návštěva divadelního představení.
Doufáme, že školní rok 2021/2022 už bude
probíhat bez nařízení, omezení a zákazů,
abychom mohli všechny naše plány společně s dětmi realizovat a zažít tak spoustu
nových dobrodružství.
Jindra Pechová
MŠ Loučany 1. září 2021 jsme přivítali v ZŠ
Loučany 5 prvňáčků a celkem zasedne ve
školních lavicích 27 žáků v pěti ročnících.
Děti a rodiče, kteří se zahájení školního
roku zúčastnili, čekalo několik novinek.
Mimo změny v personálním složení školy,
je hlavní novinkou vybudování třetí učebny,
která zkvalitní výuku. Umožní současně
učit ve třech učebnách. Děti si prohlédly
i novou ředitelnu, nyní přestěhovanou do
přízemí.
V odpoledních hodinách mají děti možnost
trávit čas ve školní družině a navštěvovat
i zájmové kroužky v prostorách školy.
Plánujme návštěvu muzea v Přerově, hvězdárny v Prostějově, přírodovědný výlet, tradiční drakiádu. Pro rodiny s dětmi chystáme podzimní procházku a při rozsvěcování
vánočního stromku v Loučanech krátký doprovodný program dětí. Ve 2. čtvrtletí čeká
děti plavecký výcvik v Litovli. Věříme, že
bude tento rok lepší epidemiologická situace a bude nám umožněno vše zrealizovat.
Veronika Chorá
ZŠ Loučany

Příchod žáků do školy

a popřála jim mnoho zdraví a studijních
úspěchů v novém školním roce. Největší
pozornost si zasloužili prvňáčci, kterých letos do školy nastoupilo 14, a poprvé usedli
do školních lavic. Snad všichni si společně
přejí „normální“ školní rok bez omezení
a bez distanční výuky.
Vladimíra Pospíšilová
Foto: Radovan Roubalík

MŠ ÚSTÍN

děti, které se tak mohou v klidu seznamovat
s novým prostředím a pracovat svým tempem, kdežto velké děti mohou probírat náročnější témata, vytvářet složitější výtvarná dílka anebo chodit na delší procházky.
Spousta práce je hotová a hodně jí máme
ještě před sebou. Ať už uvnitř školky nebo
na zahrádce. Tak nám držte pěsti, ať nám
to jde!
Kateřina Coufalová
ředitelka

Nový školní rok jsme odstartovali v opravené budově školky a už jsme
se nemohli dočkat, až se do ní vrátíme!
Možná jste se byli podívat na Dni otevřených
dveří a viděli jste, co všechno se uvnitř budovy
během rekonstrukce změnilo. Teď už máme
třídy mnohem zabydlenější, než jste viděli.

ZŠ TĚŠETICE

První školní den v Těšeticích
Ve středu 1. 9. 2021 byl, v 7.45 hodin, zahájen školní rok 2021/2022 na školním
dvoře v Těšeticích. Paní ředitelka Vladimíra Pospíšilová přivítala celkem 156 žáků

Vítání prvňáčků

Vybavení třídy v přízemí je úplně nové, třídu
v patře budeme také postupně vybavovat
modernějším nábytkem. Máme také například krásné nové šatní skříňky a technické
vybavení, které nám umožní poskytnout
dětem mnohem více aktivit a forem učení.
Větším dětem se školka po rekonstrukci moc líbí, pro malé školáčky je nové
úplně všechno. Najednou tolik novinek,
jiných hraček a nových kamarádů! Musíme je však pochválit, jaké jsou to šikulky, první den byl úplně bez slziček!
Máme také nové paní učitelky pro malé
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ROK VE ZNAMENÍ ŠABLON III.
Jsou to skoro již 3 měsíce, co byla uzavřena výzva šablon III., avšak některé školy
již koncem měsíce tyto projekty ukončily.
Je dobré se ohlédnout za pár podstatnými
daty, které provázely tuto výzvu.
Jaké byly změny oproti výzvě šablon II?
Podstatnou změnou byl fakt, že došlo
k výraznému poklesu finančních prostředků ve výzvě, byly zapojeny jen mateřské

a základní školy. Nikoliv školní družiny. Základní částka na školy klesla z 300 000 Kč
na 200 000 Kč a pohyblivá částka na žáka
klesla z 1 800 Kč na 1 500 Kč. Tyto částky však opisují částky z šablon I. Novinkou
oproti šablonám II. bylo zařazení zahraničních stáží a odstranění DVPP pedagogů.
Ve výzvě šablon III. bylo podáno celkem
32 projektů z území MAS Region HANÁ.

V rámci této výzvy tedy bylo získáno celkem
16 373 962 Kč. Díky šablonám se školám
daří pořizovat si pomůcky, které by si bez
těchto projektů nemohly pořídit. Školy Regionu HANÁ se díky financím daří posouvat
dále. Celkově již pro školy, za dobu trvání
šablon, bylo získáno přes 40 mil. Kč.
Petr Husička
animátor MAS

VÝZNAMNÍ LIDÉ REGIONU HANÁ

NIKKARIN – Michal Menšík
za svůj komiks Super Spellsword Sága:
Legenda o nekonečnu.
Jak byste se představil našim čtenářům?
Trošku hračička se zálibou ve videohrách
a komiksech, což rád přenáším do svých
prací. Snažím se být dobrým tátou. Našel
jsem se v tvorbě pro děti.

Nikkarin, vlastním jménem Michal
Menšík (*1987) je výtvarník, autor komiksů a ilustrátor, jehož rodina má kořeny
v Kostelci na Hané.
V roce 2008 na sebe poprvé upozornil
HUBERT & HUGO

komiksovým sborníkem Bunkr, který připravil ve spolupráci s dalšími autory.
Mezi jeho vlastní tvorbu patří komiksová série - postapokalyptická série
130: 130 Odysea, 130 Hodní, zlí a oškliví,
130 Čas hvězdoplavců a další komiksové
knihy jako např. Brutto 6: Spellsword Saga
VII, Hubert & Hugo. Další komiksy publikoval ve sbornících Aargh, Ještě jsme ve
válce, Návraty Komety, Čvutix nebo Komiksfest Revue. Jeho práce byla k vidění
např. v časopisech Metropolis, His Voice,
Ekonom, Redway, Finmag. Pravidelně
přispívá do časopisů Čtyřlístek a Raketa.
Ilustroval více jak desítku knih, převážně
pro děti a mládež.
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Která z vaší dosavadní tvorby je pro vás
osobně nejvýznamnější?
Obvykle to bývá vždy to poslední, na čem
jsem pracoval. Z dlouhodobého hlediska mám pocit, že Hubert a Hugo, které
kreslím pro Čtyřlístek, mají velký potenciál.
Na čem právě pracujete a jaké máte plány do budoucna?
Nápadů mám spoustu, ale musím vybírat,
co nakonec opravdu dotáhnu do finiše.
Chystám se teď na velké dobrodružství
Huberta a Huga, jen musím dotáhnout
nějaké detaily. Mám nasmlouváno několik
knížek k ilustrování a rád bych se i vrátil
k dalšímu dílu komiksu Super Spellsword
Sága.
Rozhovor vedla:
Miroslava Zapletalová

Co vás přivedlo ke kresbě a následně
tvorbě komiksů?
Od malička jsem četl komiksy a touha vyprávět vlastní příběhy byla silnější než já.

Nikkarin - Michal Menšík

130 comic cover

Jak takový komiks vůbec vzniká a jaké
techniky při své tvorbě nejčastěji používáte?
Nejdřív ho člověk dlouho vymýšlí, pak
si nakreslím storyboard, který slouží
jako scénář, následně stránky nakreslím
v iPadu, vybarvím, napíšu texty, dodám jim
bubliny a odesílám mejlem.

Je držitelem ceny Muriel za nejlepší krátký komiks roku 2009. Za ilustrace v knize
Dračí polévka byl nominován na Zlatou
stuhu. V roce 2020 Zlatou stuhu získal

Pirat

Kde čerpáte inspiraci pro vaši tvorbu?
Inspirace přichází ze všech stran. Někdy
si hledám cíleně na internetu nebo ve
starých knihách, jindy mě přepadne zcela
nepřipraveného v rámci běžného života.
Všechno, co zažívám, se snažím nějak využít a zúročit.

spellsword page
Lollipop

Super Spellsword Saga Cover
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ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ

Malá vesnička Polomí v letošním roce úspěšně dokončila
dvě významné investice

ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ
hoto projektu podařilo získat ještě navíc
dotaci z POV Olomouckého kraje ve výši
0,5 mil. Kč, takže po započtení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
1,87 mil. Kč činil vlastní podíl obce necelých
0,6 mil. Kč.

A co říci závěrem? Jsme moc rádi, že
jsme, přes počáteční obavy, přistoupili
k realizaci obou investičních akcí, protože stávající vývoj na trhu stavebních prací spojený s růstem cen materiálů, jejich
nedostatkem a i samotným nárůstem cen

stavebních prací by nám určitě neumožnil
v příštích letech nic z toho, co se nám letos
podařilo.
Tým autorů:
Stanislav Pišťák – starosta obce,
Magda Štěpánková, Jiří Zapletal

Obec Ústín myslí i na své nejmenší občany

Málá vodní nádrž před opravou

Dlouhodobým záměrem vedení obce
Polomí byla oprava malé vodní nádrže
v centru obce, která byla téměř v havarijním stavu a svým umístěním na návsi
v blízkosti obecního úřadu nebudila příliš
dobrý dojem. Projektová dokumentace
pro stavební povolení byla zpracována již
na přelomu let 2016/2017, ale plánované
rozpočtované náklady byly příliš vysoké
(cca 7 mil. Kč) a nedařilo se získat dotační
prostředky na spolufinancování celé akce,
kterou si obec z vlastních zdrojů rozhodně
nemohla dovolit.
Teprve na podzim roku 2019, po přepracování projektové dokumentace, spočívající v úpravě technického řešení primárně
s cílem snížení rozpočtovaných nákladů,
se objevila možnost podat žádost o dotaci
na Ministerstvo zemědělství ČR a získat
tak naději na obdržení zhruba poloviny
finančních prostředků na realizaci (konkrétně 2 mil. Kč) z národních dotačních
zdrojů, což se nakonec podařilo, neboť
žádost o dotaci byla vyhodnocena kladně.
V průběhu posuzování žádosti o dotaci se
však objevila řada problémů, se kterými se
vedení obce muselo popasovat. Propadlo
vydané pravomocné stavební povolení, tudíž se muselo znovu provést stavební řízení a zajistit stavební povolení nové. Rovněž

bylo nutné provést geodetické zaměření
samotné vodní nádrže, která byla do té
doby vedena pod jedním parcelním číslem
společně s přilehlou hasičskou zbrojnicí
a provést potřebné úpravy v katastru nemovitostí. Stavební úpravy nádrže zahrnovaly zajištění základů hasičské zbrojnice,
odstranění degradovaných kamenných
stěn nádrže a vybudování nových, vybudování nového stavidla, vyčištění a zpevnění dna nádrže. Na straně přítoku, který
zásobuje nádrž vodou, byla vybudována
okrasná „žabí odpočívka“.
„Třešničkou na dortu“ pak bylo v červnu
2020 dodatečné schválení žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
realizaci projektu Obnova multifunkčního
domu v obci Polomí, s jehož realizací se
v Polomí již nepočítalo (žádost o dotaci
byla podána v únoru roku 2019). Vedení
obce tak bylo postaveno před složité rozhodnutí, zda se pustit do realizace obou
akcí nebo naopak, kterou akci upřednostnit a nevystavit se tak riziku, že nebudou
k dispozici dostatečné finanční prostředky
na zajištění vlastních zdrojů, neboť s rozpočtem obce se 150 obyvateli se nedají
dělat zázraky. Naštěstí jednání s bankou
o poskytnutí investičního úvěru dopadlo,
i díky získaným příslibům dotace, dobře

Multifunkčí dům - jižní pohled
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Malá vodní nádrž po opravě

a obec tak mohla přistoupit k zajištění potřebných kroků k realizaci obou projektů.
Stěžejním krokem bylo vybrat spolehlivé
a kvalitní dodavatele stavebních prací,
kteří vše zvládnou zrealizovat v daném
termínu a s konečnými náklady nepřesahujícími náklady rozpočtované, což se nakonec podařilo. Stavební práce spojené
s opravou vodní nádrže prováděla menší
rodinná firma z Kroměřížska, se kterou
bylo vedení obce velice spokojeno a na
konci května tak mohlo dojít k převzetí
opravené vodní nádrže a k provedení kolaudačního řízení.
V podstatě souběžně probíhaly také stavební práce na obnově multifunkčního
domu na hřišti, které prováděla místní
firma. Budova multifunkčního domu,
postavená na začátku devadesátých let
minulého století, prošla zásadní rekonstrukcí - nová elektroinstalace, nová dlažba, zateplení objektu, nová okna a dveře,
nová střecha, byla zde vybudována výkonná vzduchotechnika a objekt je nově také
bezbariérový. Rovněž došlo k rozšíření
objektu o „přísálí“, které navýší kapacitu
budovy a zajistí obci vhodné prostory pro
konání různých společenských a kulturních akcí, které v Polomí dosud chyběly.
Obci Polomí se na spolufinancování to-

Multifunkční dům - přístavba

Poslední budovou v majetku naší obce,
která nutně potřebovala rekonstrukci,
byla ještě v loňském roce budova mateřské školy. Hledali jsme prostředky na
rekonstrukci, ještě lépe na rekonstrukci
a rozšíření MŠ. Kapacita 28 dětí neodpovídala zájmu rodičů o umístění dětí, ale na
rozšíření byl třeba, dle připraveného projektu, hodně velký balík peněz.
Objekt byl v takovém stavu, že každý větší vítr nebo déšť byl pro nás noční můrou.
Vždy jsme čekali, kolik odnese vítr střešních tašek a jak moc zateče do objektu.
Nezbylo než se pustit do práce.
První pokus o získání dotace z IROPu před
5 roky nevyšel díky naší nezkušenosti (podávat žádost poslední možný den, to je
velká chyba, nepodařilo se nám žádost
elektronicky podepsat…). Druhý pokus vyšel. V loňském roce jsme, po úpravě projektu, získali potřebnou částku z dotace
Ministerstva financí ČR. Podařilo se nám
vysoutěžit firmu, se kterou máme dobrou zkušenost z předchozí rekonstrukce.
Jako při každé rekonstrukci, vypadávaly
ze skříní kostlivci. Tu to byl kostlivec za
70, tu za 100 tisíc, ale díky solidní spolupráci se nám podařilo tato úskalí ustát a
rekonstrukci MŠ (včetně rozšíření a navýšení kapacity na 50 dětí) včas dokončit.
Samotná budova byla postavena v 19. století. V roce 1884 byl zastupiteli obcí Ústín
i Skalov (dnes součást Ústína-při komunikaci 448/II) schválen záměr vybudovat
školu. 12. 1. 1885 bylo Okresní školskou
radou v Olomouci povoleno zřízení školy s podmínkou, že budova bude schopna
přijmout žáky pro školní rok 1886/1887
a veškeré náklady na stavbu ponese obec
sama. Urychleně byl vybrán a za 1.000 zlatých vykoupen vhodný pozemek na návsi.
Stavitel Karel Starý připravil plány, předal
je Okresní školní radě ke schválení a 22. 4.
1885 se započalo s výkopy základů školy.
Koncem června téhož roku byl sestaven
krov a 27. 6. 1886 byla škola slavnostně
vysvěcena jako veřejná obecná škola. Po
kontrole Okresní školské rady v Olomouci
byl zahájen provoz dvou tříd.
Náklady na stavbu činily 12.896 zlatých
a 63 krejcarů. Část nákladů věnovali sa-

MŠ před rekonstrukcí

motní občané, část byla z obecního rozpočtu a část si obec zapůjčila u Záložny
Těšetické. A ještě pro zajímavost několik
praktických údajů z tzv. Kubíčkovy kroniky.
Na stavbu bylo potřeba 135.000 ks cihel
z Náměště, asi 170 vozů písku z Chomoutova, asi 3 vagony vápna z Přerova a jeden
z Černotína.
A jaký byl osud budovy v dalších letech?
To se již v kronikách moc neřešilo. Ve
20. století proběhlo několik úprav, přístaveb. Ta poslední z přelomu 60. a 70. let
změnila tvář budovy i její využití. Zmizely
střešní hodiny (které jsme pod harampádím objevili vloni na půdě), změnil se tvar
oken a samozřejmě vše završila břízolitová omítka. Ale vnitřní úpravy se uskutečňovaly jen sporadicky a účelově. To se
projevilo v posledních letech. Začala se
šířit vlhkost ve stěnách, opadávala omítka, vlhla podlaha, křivily se kovové zárubně… Při opravě se např. zjistilo, že „lidový
umělec“, který napojoval pračku, vyvedl
odpadní vodu pod budovu trativodem…. To
byly „Akce Z“ – ZADARMO-ZMRŠIL. Dvou
třídní obecná škola se s klesajícím počtem
žáků stala jednotřídní ZŠ. Přibyla k ní škola mateřská. Po připojení obce Ústín ke
střediskové obci Těšetice byla v roce 1976
Základní škola Ústín zrušena.
Od roku 1976 byla mateřská škola rozšířena na celé přízemí. Prostory bývalé školy
(v 1. patře) se zprvu využívaly ke „schůzování“, ale postupem času se staly odkladištěm nepotřebných věcí. V době opravy
obecního úřadu zde byl dočasně umístěn
archiv.

MŠ po rekonstrukci

Zajímá Vás, jakou částku musela naše
obec vynaložit na opravu objektu? Nebylo by levnější vybudovat školku novou?
Asi by to levnější bylo. Celková vynaložená částka na rekonstrukci a rozšíření
MŠ (bez zařízení) činí 18.643.447,19 Kč,
z toho částku 5.107.950,19 Kč zaplatila
obec z vlastních zdrojů, dotace Ministerstva financí 13,035.497, - Kč a POV 2021
(krajská dotace) 500.000,- Kč. Bez ohledu
na finance obci zůstává kus poctivé práce
našich předků. Objekt je k nepoznání. Při
rekonstrukci byly použity moderní technologie, materiály. Budova splňuje energeticky úsporné limity, je připravena na používání nových technologií. Poctivé řemeslo
našich pradědů nám připomene alespoň
zachované kamenné schodiště s litinovým
zábradlím, které zruční řemeslníci z Hané
dokázali restaurovat.
Rodiče dětí, které odcházejí do základní
školy, jsou smutní. Chtěli by tam své děti
ještě nechat. Na novou školičku se určitě těší i paní ředitelka, paní učitelka, paní
asistentky, které si minulý školní rok „mákly“. Napřed vystěhovat školku do sálu komunitního centra. Potom několikrát školku na víkend vystěhovat, aby obec dostála
závazkům na pronájem sálu. A ve finále ve
třech místo v pěti (za pomoci zaměstnance
obce a několika dobrovolníků) nastěhovat
školičku do nových opravených prostor.
Pokud budete mít zájem o prohlídku, určitě proběhne Den otevřených dveří, o kterém budeme včas informovat. Jste srdečně zváni.
Jana Chalupová
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ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ

Přestavba budovy obecního úřadu Kladky

Obecní úřad - vstup

Již řadu let budova obecního úřadu
v Kladkách chátrala a její neutěšený stav
prohluboval vrásky zastupitelům obce.
Bylo třeba vyřešit smysluplné využití stávající budovy. Budova původně zahrnovala
v přízemí českou poštu, sklad s kotelnou
a nevyužité prostory. V prvním patře byly
kanceláře obecního úřadu, knihovna,
malá zasedačka a obřadní síň – ta jediná
byla postavena v sedmdesátých letech.
Původní budova vznikla někdy koncem
19. století a byla postavena z kamene a
mírně pálených cihel s vchodem do frekventované silnice a s nevyhovující energetickou náročností.
Byl vytvořen strategický cíl. Přemístit
kanceláře OÚ a knihovnu do bezbariérového přízemí a v 1. patře vytvořit velmi
chybějící společenský sál s možností vy-

užití jako oddací síň. Po uzavření místní hospody s klasickým sálem, chyběla
v obci společenská místnost pro pořádání
plesů, zábav a rodinných oslav a toto řešení by přineslo splnění všech potřeb obce.
Vytvořili jsme tým tří projektantů - architekta a dvou stavařů, kteří ve spolupráci
s vedením obce vytvořili projekt, který
splňoval všechny požadavky. Vše probíhalo na přelomu let 2018 a 2019. Začátkem
roku 2019 jsme požádali o dotaci z MMR
na opravu této budovy. Bohužel pro velký
zájem o dotaci jsme nebyli vybráni a veškerá snaha, projekt i stavební povolení
putovalo do šuplíku. Naštěstí na začátku
r. 2020 se na nás usmálo štěstí a naše žádost byla vybrána ze zásobníku a dostali
jsme dotaci 10. milionů Kč. Začal tak boj
s časem, protože oprava budovy měla být

Společenský sál
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dle rozhodnutí MMR nesmyslně dokončena do konce roku 2020.
Bylo třeba vytvořit prováděcí projekt, aktualizovat rozpočet, zorganizovat výběrové
řízení na dodavatele, podepsat smlouvu
o dílo a začít s rekonstrukcí. V květnu díky
enormnímu nasazení všech, hlavně projektantů, byla vybrána prováděcí firma
a podepsána smlouva o dílo s firmou POZEMSTAV Prostějov, a.s. Měli jsme před
sebou přes půl roku s podzimním počasím na celou akci. Stavba se rozjela a po
celou dobu bylo třeba řešit, různé stavební problémy a změny, které nám připravila přestárlá budova. Řešilo se statické
zajištění budovy a velkým problémem bylo
odstranění vlhkosti zdiva. Muselo být řešeno nejmodernější technologií chemické

ZAJÍMAVÉ FIRMY V REGIONU

Moděva – výrobce fashion konfekcí

Výrobní linka

V rubrice lokální významné firmy Regionu HANÁ jsem se tentokrát vydala směrem na Konicko. Zde se totiž nachází
významný výrobce konfekce, který se na
českém trhu drží již od roku 1931. Jedná
se o jednoho z největších zaměstnavatelů
Konicka. V sídle firmy je zaměstnáno cca
80 pracovníků a na pobočce v Prostějově
zhruba 40 zaměstnanců.

Moděva Konice

Moděva - oděvní družstvo Konice, byla
založena 22. 2. 1931 v Brodku u Konice
28 zakládajícími členy, s původním názvem Oděvní družstvo domáckého dělnictva krejčovského pro Brodek u Konice
a okolí. Cílem družstva bylo podporovat
členy v jejich živnosti.
Zpočátku se specializovalo především
na výrobu pracovních oděvů. Kolem roku

Opravený obecní úřad

injektáže. Práce zdárně pokračovaly, ale
bylo jisté, že z technologických důvodů
nelze práce stihnout. Po naší žádosti byl
termín realizace posunut do dubna 2021
a akce byla zdárně ukončena. Celková
částka opravy se vyšplhala na 18 milionů
Kč včetně DPH.
Vznikla tak reprezentativní budova postavená podle současných požadavků se třemi kancelářemi OÚ, knihovnou a kotelnou
na plyn v přízemí. V druhého traktu budovy vyrostlo nové schodiště s výtahem, kotelnou na dřevo, sociálním zařízením
a novým společenským sálem v I. patře
o kapacitě cca 100 osob. K příslušenství
sálu patří podium a bar s kuchyňkou pro
výdej jídel.
Podle ohlasů občanů a prvních akcí, se
nám náš záměr zdařil a všem se nová budova velmi líbí, zejména nový sál. V říjnu
v něm hodláme uspořádat první hodovou
zábavu a dohnat tak dlouhodobý společenský půst.
Josef Hofman

1955 rozšířilo výrobu i na pánské a dětské
oblečení, prádlo, pleteniny a zakázkové
šití. Od roku 1966 začal podnik užívat název Moděva – oděvní družstvo Konice a započal rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci výrobní základny v Konici. V roce 1981
byla ukončena výstavba nového objektu
v Prostějově – „Dům služeb“ a byl zde zahájen provoz. Díky rozšíření závodů bylo
možné zahájit export pánských obleků
a dámských plášťů do Maďarska. Rok 1990
sebou přinesl specializaci výroby, modernizaci a nové technologie. Na druhou
stranu se ovšem rozpadla velkoobchodní
tuzemská síť a podnik se přetransformoval čistě na export svých výrobků. Po roce
2000 přichází období velkých investic do
strojního a technologického vybavení díky
čemuž dochází ke kvalitativnímu posunu
ve zpracování. V tomto období činí export
cca 90% z celkového obratu a tuzemské
dodávky jsou v čím dál větším útlumu.
Dnešní výrobní program je zaměřen na
klasickou dámskou a pánskou konfekci
zahrnující například dámská a pánská
saka, bundy, kalhoty, sukně, pláště, oblečení pro volný čas a sport, business kostýmy, oblečení pro letecké společnosti,
železnice, automobilky, hudební soubory,
banky a mnoho dalších odvětví.
Družstvo Moděva je velice aktivní na
každoročních veletrzích v Brně. Na brněnských módních přehlídkách jsou prezentovány ty nejpovedenější a nejzajímavější
výrobky, které podnik svým zákazníkům
nabízí. Většinou se jedná o kabátky, bundy
a pláště. Moděva nabízí svým zákazníkům
nákup přes e-shop.
Lucie Nováková

Přehlídka kolekce
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Návrhová část strategie Regionu HANÁ byla podána

Život v komunitních centrech

V měsíci srpnu byla dle předpokladu dokončena a odevzdána koncepční část strategie Regionu HANÁ, s názvem „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Region HANÁ, místní akční skupina pro období 2021–2027“. V rámci vyhlášené výzvy je strategie nyní
k posouzení na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, po jejím schválení se bude pokračovat s přípravou návazné části – již konkrétních
programových rámců.
Nová strategie v úvodní části stručně popisuje základní informace o MAS, tedy území působnosti, historii a zkušenosti, nebo popis zahrnutí komunity do tvorby strategie. Následuje důležitá část - Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území. Rozvojové
potřeby byly shrnuty do těchto osmi oblastí:
•
•
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•

ROZVOJOVÁ POTŘEBA A: Moderní infrastruktura na venkově a zlepšení dostupnosti a mobility
ROZVOJOVÁ POTŘEBA B: Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání
ROZVOJOVÁ POTŘEBA C: Zlepšení podmínek pro sociální práci a sociální služby a jejich rozvoj, včetně rozvoje sociální
soudržnosti prostřednictvím komunitních aktivit a podporou rodiny
ROZVOJOVÁ POTŘEBA D: Zajištění a podpora rozvoje základního občanského vybavení, služeb i bydlení pro obyvatele a zlepšení
kvality prostředí v obcích
ROZVOJOVÁ POTŘEBA E: Využití a rozvoj rekreačního potenciálu, přírodního a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
a rekreace
ROZVOJOVÁ POTŘEBA F: Podpora kulturního a spolkového života v území
ROZVOJOVÁ POTŘEBA G: Ochrana, tvorba a adaptační aktivity životního prostředí v sídlech i krajině a zlepšení zapojení, informovanosti a úrovní znalostí veřejnosti v oblasti životního prostředí.
ROZVOJOVÁ POTŘEBA H: Podpora lokální ekonomiky a zaměstnanosti v podnikatelském sektoru, zemědělství a lesnictví
Požární ochrana

Jádrem celé návrhové části strategie je strategická část, s vizí, a s hierarchií strategických a specifických cílů.

VIZE Region HANÁ 2027:
Území Regionu HANÁ je venkovským regionem s vyváženým rozvojem osídlení a ekonomiky s přírodními hodnotami a zlepšujícím
se životním prostředím, domovem pro stabilní, spokojené a zdravé obyvatelstvo, reflektující změny a potřeby moderní společnosti.

Hierarchie strategických a specifických cílů:
Strategický cíl 1 - OBYVATELSTVO: Stabilní a spokojené obyvatelstvo obcí Regionu HANÁ
1.1. Dostupná a moderní síť školských a vzdělávacích zařízení
1.2. Posilování sociální koheze na území Regionu HANÁ
Strategický cíl 2 - EKONOMIKA: Konkurenceschopné a rostoucí podnikatelské prostředí
2.1. Moderní, diverzifikované a konkurenceschopné podnikání v Regionu HANÁ
2.2. Moderní a diverzifikované zemědělství a lesnictví a potravinářství

Po delších omezeních během koronavirové pandemie se život v komunitních centrech v pozdním jaru a během léta začal
vracet zpět k běžnému životu. Komunitní
pracovníci se ve spolupráci s Regionem
HANÁ, z.s. pustili s velkým úsilím do organizování přednášek na různá témata
– vzdělávací akce a semináře byly podpořeny z projektu Komunitní centra v Regionu HANÁ. Od května do konce srpna se
celkem podařilo zrealizovat 10 přednášek
napříč všemi komunitními centry. Nejvíce
převládal zájem o péči o zdraví. Na toto
téma probíhaly přednášky První pomoc

ně. Proběhly přednášky na témata Jak
nevyhořet v rodině (KC Olšany u Prostějova, KC Ústín), Požární ochrana v domácnosti (KC Raková u Konice) či Ochrana
a bezpečnost našich domovů (KC Služín).
Navíc ten, komu předešlá témata nepřišla
atraktivní, se mohl zúčastnit i přednášek
na téma Finanční tíseň a jak z ní ven (KC
Ústín) anebo Sebeobrana, která je vhodná
pro všechny věkové kategorie (KC Raková
u Konice). Z podzimu 2020 ještě připomínáme seminář Trénink mozku a to, jak se
udržet v co nejlepší mentální kondici, který se konal v KC Suchdol.

Strategický cíl 3 - KULTURA A VOLNÝ ČAS: Rozvoj rekreace, cestovního ruchu a kultury v obcích
3.1. Udržitelný cestovní ruch a rekreace
3.2. Bohatá kulturní společnost a péče o památky v Regionu HANÁ
Strategický cíl 4 - MODERNÍ SÍDLA: Moderní infrastruktura, vybavenost, služby a bydlení v obcích
4.1. Zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně obcí, včetně cyklodopravy
4.2. Obnova a rozvoj technické infrastruktury obcí, vč. moderních prvků (obnovitelné zdroje, dostupnost širokopásmového připojení)
4.3. Kvalitní a dostupná občanská vybavenost, služby a veřejný prostor obcí
Strategický cíl 5 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Zlepšení životního prostředí a ekologie sídel a krajiny
5.1. Zlepšení ekologické stability krajiny
5.2. Zlepšování ekologických parametrů venkovských sídel
5.3. Zlepšení informovanosti a vzdělávání v oblasti životního prostředí a ekologie
Kompletní hierarchie strategických a specifických cílů a taktéž podrobnějších opatření je k dispozici ve vlastním dokumentu strategie, který je ke stažení na www stránkách www.regionhana.cz , v sekci Strategie - Strategie CLLD 2021-27.
Jaroslav Brzák
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při úrazech dětí (KC Raková u Konice) či
první pomoc obecně (KC Těšetice-Rataje). Dále pak témata Zdravá kloubní výživa (KC Skřípov) anebo Výživa v dětství
a dospívání (KC Pěnčín). Další okruh témat přednášek byl na téma Život v rodi-

S velkým zájmem se setkala přednáška
na téma Jak nevyhořet v rodině paní Mgr.
Michaely Pugnerové PhD. z Univerzity
Palackého v Olomouci, která se konala
v KC Olšany u Prostějova a v KC Ústín.
V komunitním centru Ústíně měli účast-

níci v úvodu zodpovědět otázku, proč
přišli a co od semináře očekávají. Tímto
způsobem se přirozenou cestou dospělo
k objasnění pojmu ,,vyhoření“. Laický popis odpovídal definici pojmu vyhoření jako
psychickému stavu naprosté vyčerpanosti v emočních, duševních a fyzických sil.
Důsledkem jsou, jak ženy samy potvrdily,
pocity beznaděje, zhoršení psychického stresu a psychosomatické poruchy.
V hlavní části byl dostatečný prostor na
povídání o partnerech, dětech a manželstvích. V podstatě každý ve své rodině řeší
vztahový problém nebo neshody ve výchově potomků. Mezi účastníky byly tentokrát
i ženy romského etnika. Bylo zajímavé
srovnávat zažitý model fungování rodiny
a konfrontaci u obou skupin. Nejmarkantnější odlišnost byla v zaměstnanosti žen,
kdy romské ženy nechodí do zaměstnání,
aby měly čas se o rodinu postarat. Každá
účastnice dostala k zamyšlení a zapsání
pozitivní a negativní skutečnosti ze svého
rodinného života. K syndromu vyhoření
výrazně přispěla i covidová doba. Paní
doktorka Pugnerová dala každému Základní desatero ,,Jak přežít covidové období ve zdraví“ a podrobně se věnovala
jednotlivým bodům. Závěr patřil dechové
relaxaci, jejíž postup si každá žena odnesla domů pro své potřeby.
Naproti tomu se v KC Bílovice-Lutotín
mohli účastnící seznámit s divokými bylinami, co rostou v okolí našich domovů, v rámci přednášky Gabriela Tuatti,
Bylinky, použití divokých bylin v léčení
a podpoře imunity. Některé bylinky (buď
jako sazeničky nebo i sušené) měla lektorka i s sebou a každý se mohl podívat
a přivonět k nim. Nejdůležitější na přednášce byly pro zúčastněné praktické příklady z používání bylinek, tinktur a hlavně
možnost i využití bylinek v léčbě nemocí.
Starší generace si připomněla rady babiček a mladší generace se utvrdili v tom,
že každý je za své zdraví zodpovědný sám
a že vlastně už sama příroda léčí.
V rámci svého vzdělávacího programu
uspořádalo Komunitní centrum Služín
seminář s ukázkami na téma Ochrana
a bezpečnost našich domovů. Program
byl rozdělen do dvou částí: ochrana a bezpečnost osob a majetku z pohledu kriminálních činů a z hlediska protipožárního.
Lektorkou semináře byla Mgr. Krchňáková, která využila zkušeností npor. Radima
Vaňka z policie ČR a Miroslava Vyroubala
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z OSH Prostějov. Oba asistenti se zaměřili
na praktické otázky ze života a zobecnili
skutečné případy trestných činů a příčiny
vzniku požárů. V oblasti protipožární bezpečnosti byla účastníkům semináře předvedena ukázka použití hasicích přístrojů a
předveden požární útok mladých hasičů,
což ocenily zejména maminky dětí, které
útok předváděly.
Další přednášky a aktivity komunitních
center si organizovali samotní komunitní
pracovníci – např. akce pro děti Zábavné
odpoledne v Ústíně, Den otevřených dveří v komunitním centru Služín, Propojme

Náměšť v Náměšti na Hané, Putování
starších občanů silničním vláčkem organizované KC Laškov a další. Na podzim se
připravují další zajímavé akce a přednášky – akce jsou avizovány rovněž na www
Regionu HANÁ.
V rámci sociálního poradenství v projektu Komunitní centra v Regionu HANÁ
došlo k opětovnému zavedení konzultačních hodin v jednotlivých komunitních centrech. Konkrétní časy Vašeho oblíbeného komunitního centra
můžete nalézt na internetových stránkách
www.regionhana.cz či telefonních číslech

na sociální pracovníky, kteří jsou pro Vás
k dispozici po celý pracovní týden. V rámci sociálního poradenství jsme poskytli
pomoc osobám, které se na nás obrátily.
Předali jsme informace jak správně podat žádost o příspěvek na péči, diskutovali potřebnou dobu pojištění pro získání
starobního důchodu. Poradili mamince co
dělat čerstvě po komplikovaném rozvodu
a svěření dítě do péče či poskytli informace jak řešit exekuce a dluhy. Jedné rodině ve finanční tísni jsme zajistili pomoc
Charity Olomouc v podobě potravinové
pomoci, poskytnutí nábytku. Možné je se
na nás obrátit, když nevíte, jaké jsou možnosti nabídky sociálních služeb ve Vašem
okolí a které nabídky jsou pro Vaše požadavky ty nejvíce vyhovující. Pokud budete
mít s čímkoliv problém, můžete se na nás
obrátit a pokud to bude v našich silách,
tak Vám rádi pomůžeme.
Kontaktní údaje na nás jsou
Veronika Zavadilová (777 833 273)
a Dominik Solovský (602 755 005).
Dominik Solovský a Veronika Zavadilová
sociální pracovníci

Pugnerova
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24.9.

Uspávání broučků – SPOZ Budětsko

7.11.

Hněvotín

Hněvotínské hody s dechovou hudbou
Hněvanka - Obec Hněvotín

Hněvotín

Výstava ovoce a zeleniny - Kulturní dům

25.9.

Hvozd

Vinobraní

10.11.

Pečení se Zlatkou - sokolovna Čelechovice n/H

26.9.

Ludéřov

Ukončení prohlídek barokní sýpky v
Ludéřově

Čelechovice na
Hané

11.11.

Luběnice

28.9.

Konice

Koncert Kruhu přátel hudby

Martinská slavnost – areál za kulturním
domem Luběnice

Bílsko hřiště

Drakiáda

Březsko

Martinská hodová zábava

Čechy pod Kosířem

Drakiáda - Fotbalové hřiště

Budětsko

Hodová zábava – SDH Budětsko

Čelechovice na
Hané

Drakiáda - myslivecká střelnice Bunička

Čechy pod Kosířem

IX. Ročník koštu domácích pálenek MFB

Třebčín

Třebčínské dýňohraní

Zdětín

Martinské hody + 14. ročník Koštu
slivovice a pálenek

Čechy pod Kosířem

Den seniorů - MFB

14.11.

Hluchov

Přátelské setkání se seniory

Přemyslovice

Drakiáda

19.11.

Dzbel

Vánoční výstava - Dzbel - hospoda

Rakůvka

Stezka odvahy - Obecní dům + obec
20.11.

Čechy pod Kosířem

XII. Rocník turnaje v nohejbale O pohár
starosty - MFB

Senice na Hané

Senická nota 2021 - Hanácká aktivní
společnost, z.s., - Farní kostel sv. Maří
Magdaleny + fara

Dzbel

Vánoční výstava - Dzbel - hospoda

Podzimní setkání seniorů - Kulturní
dům

21.11.

Dzbel

Vánoční výstava - Dzbel - hospoda

2.10.

5.10.

9.10.

15.10.

Hněvotín

13.11.

Třebčín

Adventní workshop

23.11.

Lutín

Rozsvícení vánočního stromu

24.11.

Čelechovice na
Hané

Adventní věnce - sokolovna Čelechovice
n/H

25.11.

Smržice

Adventní tvoření (ČZS) – areál zahrádkářů

Čechy pod Kosířem

Vánoční výstava - MFB

Pěnčín

Vánoční jarmark, Rodiče+ZŠ - Sportovní
areál

Smržice

Rozsvícení vánočního stromu (Obec)

Zdětín

Rozsvěcení vánočního stromu

Hluchov

Drakiáda

Luběnice

Dlabání dýní, Loběnicky deňohraní –
areál za kulturním domem Luběnice

Smržice

Soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni
(Spolek rodičů) – park sv. Jana Nepomuckého

Náměšť na Hané

Dýňové a slámové kouzlení, Městys
Náměšť na Hané - zámek

22.10.

Pěnčín

Uspávání broučků, ZŠ+Sdružení Pěnkava - Před OÚ Pěnčín

23.10.

Ústín

Podzimní tvoření - Moštárna

Náměšť na Hané

Čechy pod Kosířem

Oslavy dne vzniku ČR - lampionový
průvod - MFB

Jarmark, Městys Náměšť na Hané –
náměstí, sál KD

Bílsko park

Rozsvícení vánočního stromečku

Lešany

Lešany - Lampionový průvod

Budětsko

Třebčín

Průvod k oslavám vzniku samostatného
československého státu

Rozsvícení vánočního stromku Obec
Budětsko

Čechy pod Kosířem

Vánoční výstava - MFB

Smržice

Lampionový průvod (Obec)

Střížov

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, SDH Střížov

Bílovice - Bílá hora

Obecní ples

Ludéřov

Adventní tvoření, Sýpka Ludéřov

Čechy pod Kosířem

Hasičský ples

Štarnov

Dětský maškarní ples

Loučka

Rozsvícení vánočního stromečku Loučka park

Zdětín

Dětský maškarní ples

Milkov

Rozsvěcení stromečku

Čechy pod Kosířem

Dušičky a strašidelné prohlídky
na zámku Čechy pod Kosířem

Vojnice

Rozsvícení vánočního stromu - Náves
Vojnice

Přemyslovice

Halloween

Náměšť na Hané

Tvorba adventních věnců, Městys Náměšť na Hané - zámek

Budětsko

Vinobraní – SPOZ Budětsko

Čechy pod Kosířem

Dušičky a strašidelné prohlídky
na zámku Čechy pod Kosířem

Čechy pod Kosířem

Rozsvěcení vánočního stromu - U
hasičského muzea

Hluchov

Dýňová slavnost

Konice

Rozsvícení vánočního stromu a Zámecký jarmark v Konici

Náměšť na Hané

Tajemný zámek, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Třebčín

Rozsvícení vánočního stromu

Přemyslovice

Rozsvěcení vánočního stromku

Čechy pod Kosířem

Halloween párty - MFB

Náměšť na Hané

Tajemný zámek, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Senice na Hané

Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu - SDH Senice na Hané náměstí v Senici na Hané

Hněvotín

Hodová zábava - Kulturní dům

Smržice

Vánoční výstava na faře (Obec) – fara

Hněvotín

Lampionový průvod - Obec Hněvotín

Rataje

Rozsvícení vánočního stromku, SDH
Rataje, JATAR, z.s. - náves Rataje

Milkov

Peče celá vesnice

Smržice

Martinský pochod (TJ Sokol)

Ústín

Rozsvícení vánočního stromečku Moštárna

16.10.

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.

31.10.

5.11.
6.11.
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Budětsko

26.11.

27.11.

28.11.
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Hněvotín

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- Před obecním úřadem

Luběnice

Zdobení vánočního stromu, rozsvěcení betlému, vánoční jarmark - náves
Luběnice, kulturní dům Luběnice

Laškov

Mikulášská nadílka - sokolovna

Bílovice

7.12.

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

8.12.

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

9.12.

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Čertovská jízda v Bílovicích

Hněvotín

Taneční zábave - SDH - Kulturní dům

Budětsko

Mikulášská nadílka s ohňostrojem SDH Budětsko

Konice

Vánoční trhy (26. ročník - přeloženo z
roku 2020)

Čelechovice na
Hané

Mikulášský volejbal - sokolovna Čelechovice n/H

Loučka

Vánoční posezení pro občany - Loučka
sál

Lhota pod Kosířem

Rozsvícení vánočního stromku, Lhota
pod Kosířem

Přemyslovice

Vánoční výstava

Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem, Černá věž Drahanovice

Přemyslovice

Vánoční výstava

Drahanovice

Přemyslovice

Vánoční výstava

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Přemyslovice

Vánoční výstava

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Čelechovice na
Hané

Adventní zastavení + jarmark - u OÚ
Čelechovice na Hané

Náměšť na Hané

Vánoce na zámku, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Hněvotín

Vánoční pečení s dětmi a seniory Kulturní dům

Náměšť na Hané

Vánoce na zámku, Městys Náměšť na
Hané - zámek

Třebčín

Vánoční koncert

Senice na Hané

Vánoční jarmark a zpívání - Obec Senice na Hané a místní spolky - náměstí,fara,knihovna, kostel

26.12.

Zdětín

56. ročník Štěpánského turnaje ve
stolním tenise

3.12.

4.12.

5.12.

11.12.

12.12.
13.12.

Hluchov

Mikulášská nadílka s rozsvícení vánočního stromu

Luběnice

Mikulášská besídka - kulturní dům
Luběnice

Ludmírov

Mikulášská nadílka

Olbramice

Rozvícení vánočního stromu - Olbramice - točna

Přemyslovice

Mikulášská nadílka

Rakůvka

Rozsvěcování vánočního stromu, Mikulášská nadílka - Obecní dům + obec

Smržice

Mikulášské odpoledne (Spolek rodičů) –
kulturní dům

Těšetice

Mikulášování a rozsvícení vánočního
stromu - KD Těšetice

Zdětín

Předvánoční setkání s důchodci

Nové Dvory

Rozsvícení kaple, Městys Náměšť na
Hané – kaple Nové Dvory

Lešany

Lešany - Mikulášská nadílka - Kulturní
dům

Smržice

Za Mikulášem na Kosíř (KČT)

Pěnčín

Rozsvícení vánočního.stromu, ZŠ Pěnčín+SPOZ - Před OÚ Pěnčín

27.12.

Čechy pod Kosířem

XI. Rořník turnaje v minikopané starší
páni - MFB

Náměšť na Hané

Kouzlo adventu, Městys Náměšť na
Hané - zámek

28.12.

Štarnov

Živý betlém se zpíváním vánočních
koled

Březsko

Silvestrovské divadlo

Lešany

Lešany - Silvestrovské setkání na návsi

Milkov

Silvestr

Štarnov

Silvestrovský ohňostroj

Smržice

Silvestrovský Šlapáček (Obec)

Vojnice

Silvestrovská vatra - Hliník Vojnice

6.12.

14.12.
15.12.

17.12.

18.12.

19.12.

31.12.

UPOZORNĚNÍ
Chcete prezentovat činnost a aktivity vašeho spolku,
vaší obce či vaší školy v tomto zpravodaji?
Pošlete článek s fotkami (jpg) do kanceláře MAS na
adresu region.hana@regionhana.cz
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 18. 11. 2021
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