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Příměstské tábory Regionu HANÁ úspěšně realizovány

Poslední dotační výzva pro zemědělce a podnikatele

Projekt Komunitních center dokončen, 
připravujeme se na návazný

Regionální školství - ze škol a školek

Letní výuka jazyka pro ukrajinské děti
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Za krásné, povedené a bohaté programy táborů patří velké díky 
všem vedoucím a jejich instruktorům. Díky tomu mohly děti trávit 
čas v místě, kde žijí, s kamarády, které znají a zažily tak spoustu 
legračních okamžiků a naučných chvil, které by jinak nepoznaly.
 
Díky projektům Příměstské tábory s Pohádkou, reg. číslo: CZ.03.2
.65/0.0/0.0/16_047/0010784 a Příměstské tábory – Region HANÁ, 
reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956 mohli rodiče v poho-
dě a bez stresů trávit čas v období prázdnin v zaměstnání, děti zů-
staly ve svém přirozeném prostředí a věděly, že je rodiče odpoledne 
vyzvednou a čas stráví opět spolu.  

V současné době již máme požádáno o nový projekt v OPZ+, který by 
měl zajistit podporu příměstských táborů na našem území pro ná-
sledující 3 roky. Pevně věříme, že projekt bude kladně vyhodnocen  
a budeme moci již v  létě 2023 v této velmi žádané aktivitě pokra-
čovat.

Nela Krejčířová
Projektový manažer Regionu HANÁ

LÉTO UDĚLALO TEČKU ZA PROJEKTEM 
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V REGIONU HANÁ

REGION HANÁ

Příměstské tábory ožily v prázdninovém období v řadě obcí MAS Re-
gion HANÁ. Pro děti se tak připravil program plný letních zážitků. 
Tábory probíhaly v letech 2020 – 2022 pod záštitou Regionu HANÁ, 
z. s. a RC Pohádka, z. s. z  operačního programu Zaměstnanost. 
Projekty byly v září 2022 ukončeny a nyní probíhá kontrola závěreč-
né zprávy ze strany ministerstva. Za toto období bylo na území MAS 
zrealizováno 102 turnusů, kterých se zúčastnilo téměř 1 000 dětí  
a téměř 500 rodin bylo díky projektu podpořeno. Rodiče se tak moh-
li naplno věnovat pracovním povinnostem i v době letních prázdnin. 

Celkově tedy území MAS získalo na podporu rodin s dětmi téměř  
5 mil. Kč, které zajistily realizaci táborů na 3 roky.
 
A jak děti prázdniny na táborech trávily? 
U indiánského táboráku v Senici na Hané batikovaly třásňová trička, 
jezdily na raftech a sváděly vodní bitvy. 

Ve Slatinicích v Zášívárně zhotovily náramky přátelství, korálkovaly, 
drátkovaly a šily kapsičky na šperky. V okolí Slatinic děti pozorovaly 
přírodu, život v rybníku, na louce, v lese a na poli. Vyzkoušely si prá-
ci na farmě, vyrobily sýr a jogurty. 

V Náměšti na Hané objevovaly záhady na hradě, luštily šifry a ta-
jenky. Za pomocí Kocoura v botách prošly říši pohádek. Jezdecký 
tábor v  Náměšti na Hané zase dětem přinesl zážitky z  koňského 
sedla a v řezbářské dílně vyřezávaly příbory či postavy ze dřeva. Na 
procházce obcí se seznámily s památkami Náměště a četly místní 
pověsti. Učily se o ekologii a třídění odpadu. Anglický tábor na za-
hradě komunitního centra přinesl dětem zážitky na téma „Amazing 
Wildlife“, v minulých letech zase zažily léto jako filmové hvězdy. 

V Loučanech děti cestovaly kolem světa, chystaly si tematické sva-
činky, orientovaly se pomocí kompasu. V dalších letech trávily tábor 
tvořením či vzájemným soutěžením ve sportovních disciplínách.

V Hněvotíně se děti přenesly do kouzelné školky. V Olšanech výleto-
valy do okolí a na rozhlednu Velký Kosíř.

V Ludéřově chodily po stopách pána ze Rmízu a trávily čas na barok-
ní sýpce, kde se dětem propojil vztah k historické budově a dějinám 
vesnice. Krásně si tak prohloubily povědomí o místě, ve kterém žijí.

V Přemyslovicích se rozvíjely šikovné ruce dětí. V Bohuslavicích děti 
putovaly po tajuplném ostrově, v přírodě hrály na trosečníky. Učily 
se fair play na táboře plném pohybu.

Lutín přinesl sportovní tábory, a to oblíbené fotbalové a florbalové 
pro chlapce i děvčata.

Mnoho času mohly děti trávit v Konici, kde putovaly vesmírem, hrály 
si na piráty, poznávaly život a díla z  témat ročního období malíře 
Josefa Lady. Poslední tábor v Konici se odehrával za doprovodu su-
perhrdinů v komiksovém světě. 

Indiánské léto trávily v Suchdole, kdy u ranního vítání dne bubno-
valy do Bamboo bubínků. V Čelechovicích na Hané osídlovaly nové 
planety.  



4 5

V JARNÍ 8. VÝZVĚ REGION HANÁ PODPOŘIL 
ZEMĚDĚLCE A DROBNÉ PODNIKATELE

PROJEKT KOMUNITNÍCH CENTER REGIONU HANÁ ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN, 
PŘIPRAVUJEME POKRAČOVÁNÍ

Na počátku roku 2022 vyhlásil Regi-
on HANÁ výzvu na zbývající prostředky 
z  programového rámce PRV (Minister-
stvo zemědělství). Celkem bylo ve výzvě 
zaregistrováno 35 projektů nejrůznějších 
žadatelů, v rámci Fiche 1, 2, a 3. Z toho 
ve Fichi 1, určené pro investiční podporu 
drobných nezemědělských podnikate-
lů celkem 19 projektů, ve Fichi 2 určené 
pro investiční podporu zemědělců celkem  
15 projektů a ve Fichi 3, pro podporu zpra-
cování zemědělských produktů, 1 projekt.
Zájem žadatelů však převýšil finanční 

možnosti výzvy. Proto bylo po zasedání 
výběrové komise doporučeno k  podpoře 
17 projektů nezemědělských podnikate-
lů, 11 projektů zemědělských podnikatelů  
a 1 projekt na zpracování zemědělských 
produktů.
V  současné době se projekty dostaly do 
fáze, kdy jsou jim ze strany SZIF vydávány 
dohody o poskytnutí dotace. Část projektů 
je však již dnes zrealizována nebo se re-
alizuje, většina však bude dokončena až 
v první polovině následujícího roku. 
V oblasti budoucích podpor z PRV dochází 

pomalými krůčky k posunu. Připravuje se 
programový dokument pro nové období, 
v němž bychom jako MAS měli mít k dis-
pozici opět zajímavou alokaci. Podrobnosti 
však zatím nejsou ujasněné, předpokládá 
se výraznější pokrok až v 1. polovině roku 
2023, možné vyhlašování nových výzev pro 
alokaci z období 2021 – 2027 tedy násled-
ně až na počátku roku 2024.

Jaroslav Brzák
Hlavní manažer MAS

Projekt Komunitní centra v Regionu HANÁ 
spolufinancovaný z Evropského sociálního 
fondu probíhal v období 9/2019 až 5/2022. 
Projekt nabízel 11 komunitních center, 
kde se pod vedením místních koordinátorů 
konaly přednášky, vzdělávací  a jiné  akce. 
Lidem na vesnicích tak vzniklo místo, kde 
se potkávali, vzdělávali, získávali nové 
zkušenosti a znalosti. Díky „coronavirové 
pandemii“  a zákazu shromažďování byl 
projekt prodloužený o čtyři měsíce,takže 
místo v  lednu 2022 byl ukončen v květnu 
2022 a tím pádem mohly být realizované 
další akce jako například:

V  komunitním centru Náměšť na Hané 
proběhla série workshopů na téma „Zruč-
nost grafika“ a  „Zručnost – řezbářství“, 
které byly zaměřeny  na posílení vazeb  
a zručnosti při společném grafickém tvo-
ření a práce se dřevem pod vedením vý-
tvarníka.

V komunitním centru Olšany u Prostějova 
proběhla  přednáška společně s worksho-
pem na téma „Nordic walking“, kde si 
mohli účastníci vyzkoušet, jak správně 
používat hole, jaké svaly při chůzi zapojo-
vat, k čemu je chůze dobrá, jak se liší od 
chůze běžné, bez holí. 

Komunitní centrum Skřípov uspořádalo 
zájezd do ZOO Olomouc na téma „Naučit 
se chránit přírodu“. Zájezd pro rodiče 
s  dětmi do 15 let s  komentovanou od-
bornou přednáškou, kterého se zúčast-
nili rodiče s  dětmi. Děti měly vzdělávání 
s lektorkou o životě zvířat a skrze  vhodný 
vzdělávací environmentální program si 
zvýšili povědomí a možnosti každého člo-
věka přispět k ochraně přírody. Následo-
vala přednáška „Efektivní (pozitivní) ro-
dičovství aneb jak na výchovu dětí jinak“, 
kde zkušená lektorka hravou formou po-
dala krátký teoretický výklad a ukázala 

rodičům principy a zásady výchovy zalo-
žené na spolupráci a respektu mezi rodiči  
a dětmi.

V  rámci vzdělávacího programu uspořá-
dalo Komunitní centrum Služín vzdělá-
vací výjezdní aktivitu do Muzea Prosenice 
na okrese Přerov.   Seminář s  prezentací  
a ukázkami na téma „Jak se můžeme 
obohatit ze způsobu života našich před-
ků?“ Seminář se zabýval využíváním zku-
šeností předcházejících generací zejména 
v  otázkách stravování našich předků, jak 
hospodařili na svých polích a zahradách, 
jak ekologicky dokázali pěstovat potraviny 

a jak využívali přírodní léčitelství.
Workshop s  názvem „Historické okénko 
obce Rataje s kronikářem“, který organi-
zovalo Komunitní centrum Těšetice-Ra-
taje, zaměřený především na historii, sou-
časnost, ale také budoucnost obce Rataje. 
V  komunitních centrech také probíha-
lo pravidelné sociální poradenství, kte-
ré v  posledním období využívali zejména 
senioři a znevýhodněné skupiny obyvatel, 
kteří řešili otázku financí a sociální pra-
covníci jim byli nápomocní při vyřízení pří-
spěvku na bydlení.

Projekt Komunitní centra Regionu HANÁ 
byl ukončen k 31. 5. 2022 a doufáme, že 
komunitní centra v Regionu HANÁ ve své 
činnosti pokračují dále, již bez podpory. 
MAS má podaný návazný projekt, který 
v případě úspěchu zajistí pokračování na 
dalších 5 let. Ještě jednou velké díky ce-
lému realizačnímu týmu a všem místním 
koordinátorům za odvedenou práci, těší-
me se na pokračující spolupráci.

Veronika Zavadilová
Sociální pracovník projektu
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V průběhu prázdnin byla vyhlášena výzva 
pro MAS na podporu programových rám-
ců Operačního programu zaměstnanost 
(OPZ+), Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Také Region HANÁ proto v srpnu 
podal svoji žádost. Záměrem je na území 
naší MAS podpořit a rozvinout venkov-
ská komunitní centra, dále spolupráci se 
spolky a obcemi na pořádání komunitních 
táborů venkovského typu, nově podpořit 
aktivity seniorů.
V následujících letech by v této oblasti již 
neměly být vyhlašovány výzvy pro jednotli-
vé žadatele z území, ale komplexní klíčové 
projekty budou realizovány přímo MAS. 
Pokud bude tedy náš programový rámec 
podpořen, aktivity ve všech třech výše 
uvedených oblastech se budou realizovat 
v  rámci jednoho společného dotačního 
projektu. V první fázi, která bude trvat do 
konce roku 2025, žádáme na všechny akti-
vity souhrnně téměř 12 mil. Kč. Následo-

vat by měl projekt na další 2 roky v před-
pokládané výši 8 mil. Kč.
V současné době projekt prošel první for-
mální kontrolou, nyní čekáme na vlastní 
věcné hodnocení a definitivní schválení. 

Pokud vše půjde podle plánu, realizace 
aktivit projektu by se měla rozběhnout od 
dubna 2023.

Jaroslav Brzák
Hlavní manažer MAS

Podpora škol v území, to je jedním z hlav-
ních cílů projektu místních akčních plánů. 
Začátkem roku 2023 byl ustanoven reali-
zační tým a řídící výbor. Dále byly sestaveny 
jednotlivé pracovní skupiny PS (pro podpo-
ru čtenářské gramotnosti, pro podporou 
matematické gramotnosti, pro rovné příle-
žitosti a pracovní skupina Pokračujeme/Je-
deme dál zaměřená na oblast polytechniky, 
EVVO, kulturního povědomí, cizích jazyků  
a mateřských škol). Jednotlivé pracovní 
skupiny se na svých setkáních zaměřují 
především na aktualizaci Akčního plánu, 
kde jsou zahrnuty jednotlivé implementač-
ní aktivity, které budou postupně realizová-
ny ve školách v  následujícím období 2024 
- 2025 (projekt MAP IV). 
Projekt MAP III obsahuje mimo jiné vý-
znamný dokument Strategický rámec (SR), 

včetně jednotlivých investičních priorit škol. 
Tento dokument je zásadní pro možnost 
podání žádostí do jednotlivých dotačních 
výzev např. z  Ministerstva pro místní roz-
voj ČR. Školy, které mají zájem z dotačního 
programu čerpat, musí mít svůj investiční 
záměr v tomto dokumentu zařazen. Aktua-
lizace těchto investičních záměrů proběhla 
v projektu MAP III ORP Prostějov 14. 6. 2022 
a v MAP III ORP Konicko 20. 9. 2022. Další 
aktualizace SR je možná nejdříve za 6 mě-
síců od poslední aktualizace.
Realizační tým se v projektu MAP III zabývá 
aktivitou Podpora škol v plánování, při kte-
ré zjišťuje jednotlivé potřeby škol v  území  
a následně se na tyto vybrané potřeby za-
měří. Intenzivně pracuje na přípravě do-
tazníku k  této aktivitě, který bude do škol 
rozeslán začátkem roku 2023.

Realizační tým dále prohlubuje spolu-
práci s projekty Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání a Strategického řízení  
a plánování ve školách a v územích (přípra-
va setkání a účast na jednáních). Zajišťuje 
odbornou a administrativní podporu proce-
su místního akčního vzdělávání. Realizuje 
setkání pracovních skupin, řídícího výboru, 
společná setkání ředitelů a zajišťuje přenos 
výstupů mezi nimi. 

Díky aktivitám projektu (především spo-
lečným setkáváním) se nadále snažíme 
prohlubovat spolupráci s danými aktéry ve 
vzdělávání.

Miroslava Zapletalová
hlavní manažerka projektů MAP III

Válečný konflikt na Ukrajině zasáhl celý 
svět. Evropské státy se snaží pomoci a ČR 
není výjimkou. Do naší země přišlo mnoho 
migrantů, převážně žen, maminek, babiček 
a tet, s novorozenci, malými dětmi i mladis-
tvými. Jak jim pomoci? 
Jejich největší bariérou je komunikace, ne-
znalost češtiny. Jejich děti jsou od září le-
tošního roku zařazeni do tříd v mateřských 
a základních školách, kde se mluví a vyu-
čuje pouze v českém jazyce. Proto své síly 
spojily nezisková organizace Region HANÁ 
z.s. a vzdělávací agentura TLC Kids, s.r.o., 
které zajistily v průběhu letních prázdnin 
výuku českého jazyka pro ukrajinské děti.
V  kurzech se děti učily abecedu, latinku, 
základy českého jazyka tak, aby jejich vzdě-
lávání bylo co nejlehčí nejenom pro ně, ale 
i pro paní učitelky a současně, aby mohly 
navázat nová přátelství se svými spolužáky. 
Takových dětí je v naší zemi opravdu hod-
ně. Rozhodli jsme se, že primárně podpo-
říme děti z území. Celkem jsme realizovali  
104 vzdělávacích aktivit pro více než 400 
dětí. 
Nemůžeme do tohoto článku uvést všechny 
ohlasy rodičů, děkovné telefonáty, SMSky  
a maily, které nám od rodičů přišly, ale mů-
žeme uvést alespoň jeden příběh za všech-
ny. Maminka Oxana do naší země přišla se 
svojí 78letou maminkou a se svými dětmi, 
které navštěvují základní školu. Její man-

žel bohužel zahynul ve válce. Dům, ve kte-
rém všichni bydleli byl 4 dny bombardován  
a zůstala z něj jen suť. Přišli úplně o vše. 
Jediné, co jim zůstalo jsou věci, které od-
vezli se sebou ve 3 kufrech. Jen díky pomo-
ci naší země a našich spoluobčanů mají kde 
bydlet, mají si co obléct a paní našla práci. 
Za kurzy českého jazyka pro její děti nám 
upřímně poděkovala se slzami v očích.
Víme, že se dětem výuka českého jazyka 
moc líbila. Po měsíci od vyučování může-
me konstatovat, že tato pomoc dětem byla 
přínosná a smysluplná. Pevně věříme, že 
se tyto děti budou moci i se svými rodinami 
jednou vrátit do svých domovů. Do té doby 
se jim budeme snažit pomáhat.

Taťána Marie 
ředitelka TLC Kids, s.r.o.

Miroslava Zapletalová 
hl. manažerka MAP III

PODPORA ŠKOL V PROJEKTU MAP III 

REGION HANÁ ZREALIZOVAL LETNÍ VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA 
PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

KOMUNITNÍ CENTRA, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A AKTIVITY SENIORŮ – UCHÁZÍME SE 
O PODPORU AKTIVIT V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST +

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
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ZŠ a MŠ HNĚVOTÍN
,,Den Země“ v MŠ Hněvotín
„Den Země“ probíhal v naší MŠ dle přípravy 
učitelů v jednotlivých třídách různorodě. 
U nejmenších  Broučků byl program reali-
zován prostřednictvím úkolů na devíti sta-
novištích. Každé stanoviště bylo zaměřeno 
na určitou oblast (třídění odpadů, pozoro-
vání přírody přes vlastní vyrobené okénko, 
práce s  přírodním materiálem, ochrana 
přírody, poznatky o přírodě, úklid okolí, 
výtvarné tvoření, výroba hudebního nástro-
je ze zbytkového materiálu + zpěv písní, 
badatelské stanoviště). Děti se na tento 
den chystaly již v  průběhu týdne provázá-
ním s TVP a úkoly plnily s velkým zájmem  
a nadšením. 
Ve třídě Motýlků děti pozorovaly  a pozná-
valy hmyz  za pomocí zkumavek s  lupou                 
a zamyslely se nad přínosem luk nejen pro 
zvířátka. V herně vytvořily z dostupných po-
můcek  rybník, povídaly si o důležitosti to-
hoto ekosystému a  potřebě jeho ochrany. 
Prostřednictvím sítěk lovily z  tohoto ryb-
níka  odpadky, které společně s  následně 
nasbíranými odpadky v  okolí MŠ zanesly 
do popelnic, kde jej roztřídily. Děti vyráběly 
kytičky, kterými po zalaminování vyzdobily 
trávník před MŠ.
Děti ze Včeliček si povídaly o tom, jak mů-
žeme o naši Zemi pečovat a co jí naopak 

škodí. Při procházce  sbíraly odpadky, které 
pak roztřídily do správných popelnic. Uklí-
zení se dětem líbilo a bylo realizováno i na 
školní zahradě včetně hrabání trávníků. Ve 
třídě Včeličky vyplnily  pracovní listy týkající 
se daného tématu a  vymalovaly tématické 
omalovánky. Mluvily o vyhazování odpadků 
v přírodě a jejich následném rozkládání. 
Za tým učitelek mohu konstatovat, že vět-
šina dětí je v oblasti třídění odpadů velmi 
uvědomělá a rovněž ví, jaké chování člově-
ka k přírodě je správné a co jí naopak škodí. 
Děti si připravený program v  jednotlivých 
třídách velmi užily a při odpoledním slou-
čení měly možnost si své zážitky vyprávět. 

Lenka Svobodová
MŠ Hněvotín

MŠ STAŘECHOVICE

Staročeské Velikonoce v MŠ Stařechovice
Koncem měsíce března navštívila naši 
školku agentura Veroniky Dobrodinské, 
s  velikonočním programem, jehož cílem 
bylo přiblížit dětem staročeské Velikonoce.
Programem nás provázela Jarní královna. 
Dětem vyprávěla příběh o jarní rovnoden-
nosti, kdy přebírá vládu nad přírodou od 
Zimního krále. Ta se začíná pomalinku pro-
bouzet ze zimního spánku a prvním poslem 

její vlády je sněženka. Děti na konec pří-
běhu krásně zareagovaly a zazpívaly Jarní 
královně písničku o Ospalé sněžence. Poté 
se děti dozvěděly, kdo je Morana a společně 
s královnou jara ji uspaly.
Pak se povídalo o velikonočních svátcích, 
o jednotlivých dnech velikonočního týdne, 
kdy každému dni se nějak říká, a podle li-
dových zvyků, je každý určitý den spojen 
s nějakou tradicí. Dětem se nejvíce líbil Vel-

ký pátek, protože se dozvěděly, že mohou 
jít hledat poklad. Velký pátek je totiž jediný 
den v roce, kdy se otevírají skály s pokla-
dem. Byly však poučeny, že pokud by jej 
našly, mohou si odnést jen tolik, kolik po-
třebují, že jinak by se za nimi skála zavřela. 
V té chvíli se strhla obrovská diskuse, co si 
děti koupí, až poklad najdou. 
Jarní královna pro nás připravila krás-
ně nazdobený velikonoční stůl, kde jsme 
si mohli prohlédnout tradiční velikonoční 
pokrmy a dozvědět se, proč se peče veliko-
noční beránek, jidáše či mazanec.
Děti si vyzkoušely, jak řehtá řehtačka, oz-
dobily si malovanými vajíčky vrbové proutí, 
zasely obilí do květináčů, naučily se veli-
konoční koledu a na závěr chlapci dostali 
pomlázky, aby si mohli vyzkoušet vymrskat 
děvčata, aby se jich po celý rok drželo dobré 
zdraví a krása……..

Slávka Pospíšilová
MŠ Stařechovice

MŠ a ZŠ 
KOSTELEC NA HANÉ
SKUPINOVÁ MOBILITA ŽÁKŮ 
V PROGRAMU ERASMUS+
V  polovině května se 16 žáků 8. ročníku 
ZŠ Kostelec na Hané zúčastnilo organizo-
vaného výchovně-vzdělávacího výjezdu na 

chorvatský ostrov Mljet. Jednalo se o akci 
v  rámci spolupráce ZŠ Kostelec na Hané 
a ZŠ Mjlet sídlící v obci Babino Polje. Celá 
tato skupinová zahraniční mobilita žáků 
byla financována z prostředků EU, konkrét-
ně pak programu Erasmus+. Spolupráci 
s mljetskou školou navázal a stále udržuje 
pan učitel Michal Vačkář. 
Účastníkům výjezdu se dostalo poměrně 
vzácné příležitosti strávit týden v  oblasti 
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překrásného Národního parku Mljet, kde 
se také odehrávala většina výukových akti-
vit zaměřených na zlepšování komunikač-
ních kompetencí v anglickém jazyce, neboť 
všechny výukové aktivity probíhaly společ-
ně s žáky zmiňované ZŠ Mljet. Díky včasně 
navázané spolupráci mezi oběma základ-
ními školami a komunikaci mezi panem 
učitelem Michalem Vačkářem a tamější 
paní ředitelkou Sanjou Lazo měli navíc naši 
žáci několik týdnů před odjezdem možnost 
se se svými chorvatskými vrstevníky po-
znat přes sociální sítě. Tímto způsobem 
se alespoň u některých částečně odbou-
rala komunikační bariéra již před vlastním 
setkáním a všechny výukové workshopy 
mohly proběhnout v  odlehčeném duchu. 
Několik mezinárodních výukových jazyko-
vých workshopů proběhlo jak v prostorách 
ZŠ Mljet, tak i pod širým nebem, konkrét-
ně pak na pláži Saplunara – jedné z mála 
chorvatských písečných pláží a přímo 
v  srdci NP Mljet – u průplavu spojujícího 
dvě sladkovodní jezera. Workshopy byly za-
měřeny na zdokonalování schopností žáků 
v  oblasti komunikace a spolupráce, krea-
tivity, originality a schopnosti řešit problé-
my, což jsou všechno klíčové kompetence, 
jež by měly v rámci výchovně-vzdělávacího 
procesu stát v popředí. 
Kromě jazykových workshopů měli účast-
níci možnost poznat prakticky všechny 
hlavní přírodní i kulturní atrakce Mljetu 
v  podobě samotného národního parku, 
jehož návštěva zahrnovala jednak jízdu 
elektrolodí plně poháněnou fotovoltaický-
mi panely k ostrovnímu klášteru. Zájemci 
pak měli navíc možnost prozkoumat celou 
oblast na kajacích. Společně s žáky mljet-
ské školy jsme také podnikli terénní výlet 
a sestoupili po útesech k Odyseově jeskyni, 
do níž samotné se muselo vplavat. Opome-
nuta samozřejmě nezůstala ani chorvatská 
perla Jadranu – město Dubrovník. Pře-
ci jenom 80 km jízdy autobusem a 20 km 
trajektem není tak moc, aby tento klenot 
zůstal opomenut. V Dubrovníku tak všichni 
měli možnost prohlédnout si centrum včet-
ně absolvování vyhlášeného pěšího okruhu 
okolo celého historického jádra po měst-
ských hradbách. Lanovkou jsme se vyvezli 
i na pevnost Srđ, z níž je celý Dubrovník i 
s okolními zálivy a ostrůvky jako na dlani. 
Někteří žáci využili příležitosti a navštívili i 
muzeum věnované obléhání města během 
války v letech 1991-1995. 
Poslední den celé akce proběhl v  podobě 
návštěvy NP Plitvice, jenž je taktéž jedním 
ze symbolů Chorvatska. 
Celá akce se vydařila a mezi účastníky z řad 
žáků obou škol sklidila úspěch. Dokonce 
do takové míry, že se části žáků naší školy 

podařilo vytvořit kamarádská pouta s jejich 
chorvatskými vrstevníky a stále zůstávají 
v kontaktu a plánují se navštívit.

Michal Vačkář

MŠ SENICE NA HANÉ

Letošní prázdniny byly pro naši školku 
plné změn. První změnou byl odchod paní 
ředitelky Jany Gruntové do důchodu. Jana 
Gruntová učila v naší školce od roku 1984 
a od roku 2005 vedla školku jako ředitelka. 
Za její práci jí chci jménem celého našeho 
kolektivu touto cestou poděkovat. 
Další změna úzce souvisí s tou první. Ma-
teřská školka je od 1. září součástí základní 
školy. Vzhledem k tomu, že školka i škola 
již dříve navzájem spolupracovaly, věříme, 
že naše spojení proběhne bez větších pro-
blémů.
Třetí změnou je rozšíření školky o čtvrtou 
třídu. Je to třída Myšek a budou zde mladší 
děti. Oddělení je vybaveno novým nábyt-
kem. Přejeme dětem nejenom z Myšek, ale 
i z Medvídků, Ježečků a Zajíčků, aby byly ve 

školce spokojené a našly si zde nové kama-
rády. 
A poslední není ani změna, ale přímo VÝ-
MĚNA s velkým V. Ve všech budovách 
školky proběhla výměna elektroinstalace. 
Nejprve byly všechny věci z MŠ odstěho-
vány a pak se přebudovávalo, opravovalo, 
malovalo, měnila se světla, prováděla se 
instalace nových stropů.... A nakonec přišel 
nekonečný úklid a znovu nastěhování všech 
věcí. Zde jsme pochopili rčení: “Lepší dva-
krát vyhořet, než se jednou stěhovat”.  Na-
konec se podařilo neuvěřitelné a školka je 
už zase školka. A za to patří velký dík panu 
starostovi M. Tichému, panu D. Večeřovi, 
zaměstnancům obce a především celému 
kolektivu naší školky - učitelkám, tetám  
a kuchařkám.
Přeji nám všem - personálu, dětem i rodi-

čům, aby nový školní rok 2022/23 byl pro 
nás klidný a spokojený.

Irena Zelníčková

MŠ a ZŠ NÁMĚŠŤ NA HANÉ

POLYTECHNICKÝ DEN V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE V NÁMĚŠTI NA HANÉ
Ve čtvrtek 7. 4.  proběhlo v naší mateřské 
škole polytechnické odpoledne pro děti  
a rodiče. 
Naším cílem bylo představit polytechniku  
v mateřské škole jako určité vzdělávací po-

jetí, které se stává běžnou součástí školní-
ho provozu. 
Ve třech odděleních byla připravena sta-
noviště s úkoly, kde si mohli rodiče s dětmi 
vyrobit kytku z  vlny anebo vyzkoušet růz-
né zatloukací hry, pinzety, dřevěné lamely 
nebo také stavebnice, které rozvíjí hlavně 
jemnou motoriku, vytrvalost a fantazii dětí. 
Při společném tvoření se rozvíjí i komuni-
kační schopnosti dětí, vzájemná ochota po-
radit nebo si i vzájemně pomoci.
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo před-
stavení zbudovaného polytechnického 
koutku na terase školní zahrady, kde si děti 
mohly vyrobit výrobek ze dřeva dle vlastní 
fantazie. Výrobky se povedly na výbornou  

a odměnou byl příjemný odpolední zážitek 
a pocit z dobře odvedené vlastnoruční prá-
ce, který je k nezaplacení.
Koordinátorka EVVO všem zájemcům před-
stavila Ekoškolu s  aktivitami Ekotýmu, 
mimo jiné i s plánem činností na vybudo-
vání zmíněného polytechnického koutku. 
Prvním krokem byla analýza a monitorová-
ní podmínek v MŠ, obdržení polytechnické-
ho stolu včetně kufříků s nářadím (projekt 
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Venkovské školy Regionu Haná společně – 
MAP II). Následoval úklid a úprava skladu 
pro polytechnické pomůcky, který se snaží-
me společnými silami dovybavit, abychom 
jej mohli s dětmi naplno využívat.
Tímto děkujeme všem rodičům za spolu-
práci a těšíme se na další společné plány.
     
 Za Ekotým 

Alena Moudrá, Tereza Koudelná

MŠ TĚŠETICE

Nová Klubovna pro zájmové a neformální 
vzdělávání v Těšeticích

Základní škola Těšetice vybudovala přes 
letní prázdniny novou Klubovnu pro zá-
jmové a neformální vzdělávání z finančních 
prostředků Integrovaného regionálního 
operačního programu. Žáci mohou v  klu-
bovně hrát deskové hry, procvičovat cizí 
jazyky a v neposlední řadě pracovat na in-
teraktivní tabuli, nebo využít ke své práci 
notebooky. Klubovna slouží žákům napříč 
ročníky a také dětem ve školní družině.
První školní den
Ve čtvrtek 1. září se opět otevřely brány ško-

ly  v Těšeticích.  Ve školním roce 2022/2023 
usedne do lavic 156 žáků. Paní ředitelka 
slavnostně přivítala 19 prvňáčků, kteří ob-
drželi krásné dárky z Regionu HANÁ a od 
místního Spolku pro občanské záležitos-
ti. Na žáky ve škole čekala nově opravená 
tělocvična a nová Klubovna pro zájmové  

a neformální vzdělávání.
 

Vladimíra Pospíšilová
Základní škola a mateřská škola Těšetice

ZŠ PĚNČÍN

Putovní pohár
Poslední sportovní akce školního roku se 
zaměřila na dovednosti žáků ve florbalu  
a kopané.
Děti byly rozděleny do osmi týmů ve dvou 
kategoriích (kluci/holky).
Během jednoho dopoledne se tak stihly 
odehrát celkově čtyři jednotlivé turnaje.

Vítězové (Popelka P., Popelka A., Koneč-
ný V., Konečný P., Konečný A., Lexmaul V., 
Lexmaulová K. a Ščuková L.) byli zvěčněni 
na podstavci našeho putovního poháru vy-
staveného v tělocvičně budovy školy.
Zápas děti vs. rodiče
Poslední týden školního roku patřil spor-
tovním aktivitám. První z událostí patřila 
fotbalovému zápasu žáků proti kombinova-
nému týmu učitelů s rodiči.
Děti tudíž měly jedinečnou příležitost “po-
mstít se” za všechny zákazy a připomínky, 
které jim byly ve škole nebo i doma vyřče-
ny a nutno podotknout, že je tato motivace 
hnala k opravdu výbornému sportovnímu 
výkonu.
K žádným šarvátkám však nakonec nedo-
šlo a akce se tak nesla v přátelském duchu, 
který se,  doufejme, přeleje i do následují-
cího školního roku.
Speciální poděkování patří panu starostovi 
za občerstvení a SDH Pěnčín za osvěžení 
horkého odpoledne.

Lenka Lošťáková

MŠ BÍLOVICE-LUTOTÍN

Ze života MŠ Bílovice-Lutotín
Letní prázdniny dětem utekly jako voda  
a my opět přemýšlíme, co pěkného napsat, 

neboť zážitků máme nespočet. Velice se 
nám všem například líbil Den dětí, ten se 
vskutku vydařil.
Dne 1. 6. 2022 jsme společně s dětmi osla-
vili jejich ,,Velký den.“. Na svátek všech dětí 
jsme s dětmi vyrazili na dlouho očekávaný 
výlet. Našim cílem byla Zlatá farma ve Ště-
tovicích.
Děti se na výlet velice těšily. Celé nedo-
čkavé přicházely ráno do školky s batůžky  
a pláštěnkami pro případ nepříznivého po-
časí. Naštěstí se na nás sluníčko celý den 
smálo. Den byl zahájen výbornou svačinkou 
pod širým nebem, kterou pro nás na farmě 
připravili. Ve stylovém prostředí si děti po-
chutnávaly na chlebíčku  s  pomazánkou 
z domácího  sýra, který zapíjely výborným 
kakaem. Také jim byly nabídnuté domácí 
paštiky. Našim dětem moc chutnalo a paní 
učitelky z  jiné školky, které také přijely se 
svými dětmi  na exkurzy farmy, nevěřily 
svým očím a velice naše děti chválily. Po-
chopitelně nás to všechny moc potěšilo a 
byly jsme na naše děti náležitě pyšné.
Na farmě děti čekalo spoustu překvapení. 
Po celou dobu nás provázela paní průvod-
kyně, která dětem ochotně a trpělivě vyprá-
věla o životě všech zvířátek, která tady žijí. 
Děti se hravou formou  dozvěděly spoustu 
zajímavostí ze života zvířat. U kraviček si 
mohly vyzkoušet krmení slámou. Do prá-
ce se pustily s  velkou chutí a pomalu jim 
nestačilo dětské nářadí. Paní průvodkyně 
zavedla děti do jesliček a školky pro malá 
telátka. To se dětem také líbilo. Mohly si 
malá telátka i pohladit. Děti se podívaly 
do výrobny mléka, viděly králíčky, slepič-
ky, kachny a husy, prasátka,  koně i lamy  
a mnoho dalších zvířátek, která na farmě 
žijí. Velkým zážitkem byl pro děti traktor, 
který si mohly prohlédnout i zevnitř. Ob-
zvláště chlapci se nemohli odtrhnout od 
volantu.  Na konci prohlídky, když jsme 
se rozloučili se všemi zvířátky, čekalo na 
děti obrovské bludiště a překážková dráha 
z balíků slámy. Tady se děti dosyta vyřádily  
a nejvíc ze všeho si přály mít takové hřiště 
na zahradě ve školce.
Výlet se náramně vydařil, spokojené byly 
nejen děti, ale i my učitelky. Všichni jsme si 
slíbili, že se na farmu opět brzy podíváme.
Pevně věříme a doufáme, že celý školní rok 
2022/2023 bude probíhat v pohodě a pokli-
du s úsměvem na tváři. Přejeme všem hez-
ky prožité dny a mnoho zdraví.

Děti a zaměstnanci 
MŠ Bílovice – Lutotín
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ZŠ a MŠ LOUČANY

Druhé pololetí školního roku 2021/2022 
bylo provázané v  naší škole africkým té-
matem. Konkrétně jsme se zaměřili na 
život ve Středoafrické republice. Ve škole 
jsme přivítali ředitelku charitativní organi-

zace SIRIRI, která podporuje rozvoj školství 
právě v  SAR. Pomocí tematické integro-
vané výuky se naši žáci dozvěděli spoustu 
zajímavostí a také měli možnost porovnat 
vlastní životní podmínky s  těmi africkými. 
V  červnu vše vyvrcholilo charitativní akcí 
v  KD Loučany, podpořenou divadelním 
představením dramatického kroužku O. S. 
ZA DVEŘMI. Na závěr školního roku se také 
naši žáci utkali v  atletickém trojboji s  vý-
běrem ZŠ a MŠ Drahanovice a ZŠ Náměšť 
na Hané. Této spolupráce si velmi vážíme. 

Po prázdninách jsme přivítali v  lavicích  
11 nových prvňáčků a 24 zkušených spolu-
žáků. V rámci digitalizace vybavujeme ško-
lu i školku novými technologiemi a těšíme 
se, co nám školní rok 2022/2023 přinese  
a co všechno nového se společně naučíme.
     

Tereza Chaloupková

ZŠ a MŠ LIPOVÁ

Naše zahrádky
Škola Lipová získala od MAS Region HANÁ 
v předchozích letech dřevěné vyvýšené zá-

hony. Do záhonu jsme zaseli pestrobarev-
nou směs květin a bylin pro lokální opy-
lovače. Využívali jsme tohoto zákoutí pro 
pozorování neúnavného hmyzu a také pro 
klidnou relaxaci a lelkování.
Letos na jaře jsme do záhonu zaseli hrách. 
Vybrali jsme ranou odrůdu, abychom stihli 

sklizeň na konci školního roku. Povedlo se, 
úroda byla bohatá, děti hrášek spořádaly 
před výpravou k vodě, kde to pak vypadalo 
jako ve vířivce.
U školy máme ještě jeden záhon, v zákla-
dech bývalého skleníku. Na podzim loňské-
ho roku nám pan Kalabis, táta naší žačky, 
přivezl hnůj a dosypal hlínou. S dětmi jsme 
v pracovních činnostech záhon poryli. A na 
jaře jsme zasadili brambory, pozdní odrů-
da Bionta. Na druhou půlku pozemku 
jsme zaseli semínka slunečnice, patizo-
nu, několika druhů dýní a cuket. Některá 
semínka vzešla, jiná ne, okopávali jsme 
s vervou i s vysílením a doufali jsme, že bě-
hem prázdnin naše úsilí nesežerou slimáci  
a mandelinky. Nesežrali. Sklízíme tykve  
a těšíme se na sklizeň brambor a plánova-
nou Dokopnou.
A co dál? Čeká nás společná debata a roz-
hodování, co budeme pěstovat na našich 
zahrádkách v příštím roce!

Martina Komárková
ZŠ Lipová

Nová školní zahrada v MŠ Lipová 
Prvního září čekalo na děti překvapení 
v  podobě nové školní zahrady. Koncem 
minulého školního roku a během letních 
prázdnin byly na školní zahradu nainstalo-
vány nové herní prvky: věžičková sestava se 
skluzavkou; houpačková konstrukce ve tva-
ru stromů, která je doplněna houpačkovým 
hnízdem a jedním houpačkovým sedátkem 
pro nejmenší děti; kolotoč; prohazovadlo 
„Brouk Pytlík“ s otvory různých velikostí a 
pružinové houpadlo pro čtyři děti ve tvaru 
želvičky. Následně byly upravené dopadové 
plochy a okolí herních prvků. Kompletně 
byla zrekonstruována kreslící tabule. Sou-

částí zahrady je kryté pískoviště. Na školní 
zahradě je rovněž prostor pro volnou hru, 
míčové a pohybové hry. Na školní zahradě 
se nachází různé environmentální prvky 
jako je velký hmyzí hotel, budky a krmítka 
pro ptáky a veverky a záhonek s ovocnými 
keři. Děti mají k dispozici i dětské zahrad-
nické náčiní, které jim slouží k péči o záho-
nek a zahradu (hrábě, lopaty, rýče, koleč-
ka). Děti tak mohou využívat školní zahradu 
nejen ke sportovním a zábavným aktivitám, 
ale také k  přírodovědnému bádání, pozo-
rování a zahradničení. Začátkem října se 
na školní zahradě uskuteční ve spolupráci 
s Ekocentrem IRIS ekologický výukový pro-
gram: „Podzimní skřítci“, a tak se děti mají 
opět na co těšit. 

Marie Krejcarová 

ZŠ DRAHANOVICE
Nový školní rok v ZŠ Drahanovice
V Drahanovicích jsme úspěšně zahájili nový 
školní rok. Letos k  nám dochází 65 žáků 
z Drahanovic, Střížova, Ludéřova, Kníniček 
a Lhoty pod Kosířem.
Od prvních dnů aktivně využíváme no-
vou venkovní environmentální učebnu, kte-
rá je již díky finanční podpoře obce plně vy-
bavena a připravena k učení a bádání. Děti 
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Nej obcí v Olomouckém kraji jsou pro rok 
2022 Slatinice. Lázeňská obec s  více než 
patnácti sty obyvateli porotu renomované 
soutěže zaujala především rozvojem spol-
kového života a řadou realizovaných i plá-
novaných investičních projektů – napří-
klad v oblasti odpadového hospodářství či 
energetiky. 

Tradiční lázeňská obec ležící na úpatí Vel-
kého Kosíře, tedy hanáckého Mont Blan-
cu, se v posledních letech profiluje jako 
moderní municipalita, která klade důraz 
na spolkovou a dobrovolnickou činnost, 
ale myslí také na ekologii, energetickou 
soběstačnost nebo sportovní vyžití, jež není 
v podobně velkých obcích obvyklé.
„Titul Vesnice roku je úspěch, kterého si vá-
žím. Pro mě je ale ze všeho nejdůležitější, 
že je založený na aktivitě lidí, kteří ve Slati-
nicích žijí. Na spolkovém životě, který je zde 
hmatatelný a směřuje do mnoha oblastí,“ 
říká Ondřej Mikmek, starosta Slatinic.
V obci působí rovný tucet organizací a spol-
ků, jejichž rozvoj radnice aktivně podporuje. 
Nechybí zde dobrovolní hasiči, myslivecký 
spolek, skauti nebo sportovní klub z řadou 
oddílů. Obec se ale stará o to, aby vyžití na-
šli všichni, kdo mají zájem například také  
o historii, environmentální otázky i umě-
lecké a kulturní aktivity včetně koncertů a 
výstav. Část aktivit na sebe bere také místní 
farnost. Vedení obce pak těší fakt, že z 90 % 
se lidé do spolkových aktivit zapojují na 
dobrovolné bázi. 
„Spolkům pomáháme financovat ‚měkkou‘ 
část aktivit, například zaplatíme autobus 
a průvodce na zájezd našich seniorů. Pro-
středky obce však investujeme i do technic-

kého vybavení a zázemí – třeba do vznikající 
skautské klubovny, střelnice mysliveckého 
sdružení, areálu obecního úřadu či spor-
tovního areálu a jejich provozu,“ zdůraz-
ňuje Ondřej Mikmek. Nejnovější podobnou 
investicí je vybudování zimního kluziště,  
s nímž se počítá už na tuto zimu.

Strategie Slatinic? Udržitelné odpadové 
hospodářství i energetická soběstačnost
Aby se z obce velikosti Slatinic stalo sku-
tečně dobré místo pro život, musí ve Slati-
nicích myslet také na kvalitní infrastruktu-
ru a její rozvoj kopírující současné trendy. 
Jedná se zejména o oblast odpadového 
hospodářství, vodárenství a čištění odpad-
ních vod nebo energetiky. Obec již dávno 
efektivně třídí odpad z domácností a provo-
zuje sběrný dvůr. Investuje také do rozvoje 
vodárenské sítě a postupnými kroky řeší 
energetické nároky obce i domácností. 
„Bez ohledu na aktuální ‚krizi‘ v  energe-

tickém sektoru máme zpracovanou místní 
energetickou koncepci. Jejím cílem je pro-
pojit energetickou infrastrukturu obce s in-
frastrukturou našich obyvatel a společně 
dosáhnout co nejvýhodnějších nákupních 
i výkupních cen. Součástí koncepce není 
jen fotovoltaika, ale třeba také bioplynová 
stanice,“ dodává Mikmek s  tím, že zatím 
v  úrovni úvah je přečerpávací vodní elek-
trárna využívající výrazného výškového roz-
dílu Kosíře a rovinaté Hané.

Pro radu? Za odborníkem
Koncepce na úrovni obce slatinická radni-
ce neřeší pouze vlastními silami a vlast-
ním know-how. Zvykla si pro každou oblast 
spolupracovat s odborníky a eliminovat tak 
případné přešlapy. Jde o již zmiňovanou 
energetiku nebo odpady, ale rovněž o ar-
chitekturu, urbanistiku, zeleň, nebo oblast 
vzdělávání. „Také proto má naše škola na-
příklad strategii rozvoje pohybové aktivity, 
s níž nám pomohli lidé z olomoucké univer-
zity. Lidé se mění, děti se mění, nechceme 
mentálně zůstávat v devadesátkách,“ uza-
vírá Mikmek.
Soutěž Vesnice roku se snaží povzbudit 
venkovská sídla k aktivní účasti na rozvoji 
své obce, podělit se o rozmanitost a pes-
trost uskutečněných programů obnovy 
vesnic a upozornit širokou veřejnost na vý-
znam venkova. K vyhlašovatelům tradiční 
soutěže patří Ministerstvo pro místní roz-
voj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst  
a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR.

Ondřej Mikmek 
starosta Slatinic

VESNICE ROKU 2022 V OLOMOUCKÉM KRAJIREGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

ze školní družiny mají k  dispozici školní 
dvůr s novým pískovištěm, který mohou vy-
užívat i během nadcházejících podzimních 
dnů.
V prvním týdnu jsme uspořádali Den v pří-
rodě, kdy jsme se vydali na procházku do 
lesa a opekli si špekáčky. Naši nejmenší 
žáčci z  1. a 2. ročníku se opět zúčastnili 
vydařené akce S  dráčkem na Velký Kosíř. 
V  tomto roce nás však čeká ještě mnoho 
dalších akcí a my všichni jsme plní očeká-
vání, co nám následující dny přinesou.
Přejeme všem dětem, rodičům i pedago-
gům úspěšný školní rok s  úsměvem na 
rtech.

Pedagogický sbor 
ZŠ Drahanovice

ZŠ BRODEK U KONICE

Pohodový start do nového školního roku 
2022/2023 v Brodku u Konice
Z prvňáčků se hned první školní den stali 

námořníci. Nasedli jsme společně na loď, 
na které bychom měli hladce proplout 
celou první třídou. Po pár dnech školní 
docházky jsme objevili ve staré truhle ná-
mořníka Alberta, který pro nás připravuje 
různé zábavné úkoly, vtípky a občas tropí ve 
třídě hlouposti.
Čtvrťáci se vypravili do Dětského doprav-
ního centra do Prostějova, kde si procvičili 
dopravní značky, pravidla silničního provo-

zu a řešili dopravní situace na dopravním 
hřišti při jízdě na kole.
Páťáci se vydali na putování pravěkem do 
muzea v  Prostějově. Program obsahoval 
interaktivní prvky, které umožnily žákům 
blíže poznat pravěkou kulturu nejen z ar-
cheologických oblastí Prostějovska. Žáci 
společně určovali rozdíly života v  době  
kamenné, bronzové a železné. V  závěru 
programu si zahráli na archeology.
Pro šesťáky jsme připravili adaptační pro-
gram – cílem bylo dobře se navzájem se-
známit, učit se pracovat jako tým, navodit 
pozitivní klima ve třídě, posílit vztahy mezi 
spolužáky. 
Sedmáci putovali za historií a pověstmi 
plumlovského zámku. Ve škole si nejdříve 
přečetli několik místních pověsti z okolí 
této obce.  Na zámku se seznámili s jeho 
minulostí i současností, společně se vydali 
na procházku kolem Podhradského rybní-
ka.
Deváťáci vyrazili na pěší výlet na lipovský 
hrádek Špacírštejn. Cestou hráli různé hry, 
poznávali přírodu a dobře si uvědomovali, 
že je čeká poslední společný školní rok.

Kateřina Dostálová
ředitelka školy

ZŠ a MŠ SMRŽICE

Jablkobraní ve Smržicích
Naše vesnice se pyšní krásným a upra-
veným jablečným sadem ve středu obce. 
Toto místo je častým cílem našich vycházek 
s dětmi. Napadla nás myšlenka pozvat prá-
vě sem rodiče našich dětí a také spoluobča-
ny Smržic. Základní a Mateřská škola Smr-
žice se s oblibou vrací k tradicím, které byly 
dříve zcela běžné a dětem tak přibližujeme 
život našich předků a tím také vysvětluje-
me proměnlivost přírody a společnosti. Náš 
sad je díky starostlivosti obce opečovávaný, 
jabloně jsou dosazovány a sad pečlivě vy-
čištěn. Naše škola a mateřská  škola zde 
ve spolupráci s obecním úřadem pořádala 
již druhý ročník „Jablkobraní“ a jelikož se 
akce opět vydařila, tak s  radostí můžeme 
říct, že se snad může řadit mezi tradice 
naší obce. V pátek 16. září 2022 se v jableč-
ném sadu sešla spousta rodičů a příznivců 
naší Základní a Mateřské školy Smržice. 
Pro všechny byl připraven pestrý a zajímavý 
program. Po úvodním proslovu pana mís-
tostarosty Jiřího Peky a paní ředitelky školy 
Mgr. Jany Gulaková, vystoupili žáci ze ZŠ 
se svým tanečním a hudebním vystoupe-
ním, které sklidilo velký úspěch. Pro men-
ší děti si paní učitelky ze školky připravily 
doprovodný program kolem sadu. Naučná 
stezka, kde děti tvořily z přírodních mate-

riálů, poznávaly přírodu, ale také si vyzkou-
šely obratné lezení po žebříku na strom  
a zpět ze stromu dolů s utrženým jablíčkem, 
všechny děti zaujala. Dalším programem 
byla soutěž pro všechny maminky a babičky  
„O nejlepší jablečný koláč“ do které se 
shromáždilo několik desítek různých ko-
láčů. Tatínci se mohli zapojit do takzvané 
„silácké soutěže“ a také zde proběhla sou-
těž pro děti v pojídání jablečného štrůdlu. 
Členky místního Českého svazu zahrádká-
řů předvedly ruční lisování moštu s ochut-
návkou a nechyběla ani ukázka hasičské 
techniky. O bohaté občerstvení se postara-
la hospůdka U Býka. Paní učitelky  pozva-
ly všechny dospělé na dobrý burčák z jižní 
Moravy. Na závěr zahrála hudební kapela. 
Celý program provázela slovem zástupkyně 
ředitelky pro MŠ Bc. Veronika Přikrylová. 

Byla vidět dobrá spolupráce a dobrá nálada 
všech. Celé odpoledne se vydařilo, počasí 
bylo hezké, rodiče spokojeni a děti měly ob-
rovskou radost ze všech zážitků. 
Na příští rok připravujeme do programu 
novinku v podobě jablečné kuchařky, která 
by mohla vzniknout přímo na akci „Jabl-
kobraní 2023“. Těšíme se na další ročník  
15. 9. 2023.

Veronika Přikrylová 
zástupkyně ředitelky pro MŠ

SLATINICE JSOU KRAJSKOU VESNICÍ ROKU. 
OBEC ROZVÍJÍ ČINNOST SPOLKŮ A STRATEGICKY INVESTUJE
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Dne 26. dubna 2022 se konala v sokolovně 
v  Čelechovicích na Hané valná hromada 
MAS Region HANÁ. Valná hromada je po-
vinným orgánem našeho spolku a schází 
se pravidelně minimálně jedenkrát za rok. 
Letos se valná hromada sešla ve složení, 
které vyplynulo z voleb z roku 2019. Před-
pokládáme, že volby s nově zvolenými sta-
rostkami a starosty po komunálních vol-

bách 2022, proběhnou v první polovině roku 
2023. 
Na programu valné hromady v  Čelecho-
vicích byly standardní body. Součástí pro-
gramu byla kontrola usnesení z minulého 
jednání, schválení výroční zprávy a účetní 
závěrky za rok 2021, schválení zprávy re-
vizního výboru, plánu činností a rozpočtu 
na rok 2022 a projednání strategie CLLD 

pro období 2021+. Na jednání byla zvolena 
výběrová komise, která je výběrovým or-
gánem projektů, které jsou na MAS podá-
ny v rámci strategie CLLD. Součástí valné 
hromady bylo také projednání tzv. Střední-
ho článku podpory v rámci projektů Místní 
akční plány vzdělávání. 

Lucie Nováková
kancelář MAS

V pátek 20. května uspořádala MAS Regi-
on HANÁ exkurzi pro všechny své členy. 
Na programu byly zajímavosti z vybraných 
členských obcí MAS. 
První zastávkou byla obec Slatinice, kde 
byli všichni účastníci přivítáni starostou 
obce Ondřejem Mikmekem. Exkurze zapo-
čala prohlídkou obecního úřadu, poté ma-
teřskou školou a na závěr expozicí v galerii 
Zdeňka Buriana. Mateřská škola Slatinice 
je umístěna v zahradě, která slouží k tráve-
ní většiny času v souladu s přírodou. Nově 
přistavěná část MŠ slouží v přízemí jako 
kuchyň a jídelna pro ZŠ. V prvním patře byly 
vybudovány dvě velmi pěkné třídy pro děti. 
Stálá expozice v galerii Zdeňka Buriana 
zahrnuje nejen ilustrace k světoznámým 
autorům jako jsou Karel May, Jack London, 
Enrique Stanko Vráz, ale i méně známá díla 
jako jsou ilustrace k Babičce Boženy Něm-
cové, nebo scénické návrhy pro operu Eu-
gena Suchoně Svatopluk. Galerie Zdeňka 
Buriana v Lázních Slatinice byla otevřena  
8. října 2015 v nově zrekonstruovaném ob-
jektu bývalé farské konírny v obci Slatinice 
u Olomouce.
Ze Slatinic pokračovala exkurze na poutní 

místo ke kapli sv. Antonína Paduánského 
na vrchu Malého Kosíře. Stavba dřevěné 
poutní kaple sv. Antonína Paduánského 
na vrchu Malý Kosíř byla zahájena v dub-
nu 2018 podle projektu Petra Tomečka  
a k slavnostnímu požehnání došlo 23. červ-
na 2018.
Další zastávkou byla obec Smržice. Prů-
vodcem byl starosta Aleš Moskal, který 
účastníky přivítal před budovou základní 
školy. Budova základní školy ve Smržicích 

prošla rozsáhlou rekonstrukcí.  Školní rok 
2022/2023 byl zahájen v krásné prosvětlené 
budově s vybavením, které odpovídá tren-
dům moderní školy. V třípodlažní budově 
se nachází 4 odborné učebny (jazyková, 
počítačová, polytechnická, přírodovědná)  
a také venkovní přírodovědná učebna s vy-
výšenými záhony. Prostor prvního podlaží 
zaujímá tělocvična s hygienickým zázemím. 
Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi  
a v počítačové učebně je k dispozici  

VALNÁ HROMADA REGIONU HANÁ 
V ČELECHOVICÍCH NA HANÉ

ČLENOVÉ MAS VYRAZILI NA EXKURZI PO ZAJÍMAVOSTECH 
ČLENSKÝCH OBCÍ MAS REGION HANÁ

Obec Čelechovice na Hané se již potřetí  
a po šestileté pauze letos opět přihlásila do 
soutěže Vesnice roku. V roce 2014 získala 
ocenění za investice vynaložené na podpo-
ru spokojeného života v  obci, v  roce 2016 
pak ocenění za prezentaci obce prostřed-
nictvím tradičních venkovských řemesel  
a od Olomouckého kraje i finanční odmě-

nu 50 000 Kč. A do třetice všeho dobrého…
letos obec získala v krajském kole Zelenou 
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí  
a postoupila do celostátního kola. 
Jak říká starostka Jarmila Stawaritscho-
vá, je to pro obec velký úspěch, ale také 
závazek, aby obec pokračovala i nadále  
v utváření prostředí kolem nás, v tvorbě 
krajiny a snaze vrátit přírodě alespoň zčásti 
to, co jí mnohdy bereme. Je to ocenění prá-
ce všech, kteří se aktivně podílí na rozvoji 
obce, není jim lhostejné, v jakém prostředí 
žijeme. Každý může malým střípkem při-
spět k velké věci, přiložit ruku k dílu a dělat 
prostředí hezčí a lepší. 

Za získáním ocenění stojí řada významných 
projektů, které se v obci podařilo v posled-
ním období uskutečnit, a to v  intravilánu  
i extravilánu obce. Velkým projektem, kte-
rý obec realizovala dva roky, byl projekt: 
ÚSES (územní systém ekologické stability). 
Předmětem projektu byla realizace části 
nových prvků na území obce Čelechovi-

ce na Hané, které byly vymezeny v rámci 
dokončených komplexních pozemkových 
úprav. Vznikly nové interakční prvky, lo-
kální biocentra, biokoridory, regionální 
biokoridory a ovocný sad, které budou pů-
sobit jako stabilizační části krajiny s po-
zitivním vlivem na okolí, včetně realizace  
I. etapy naučné stezky. Obec tímto projek-
tem navázala na stavby suchých poldrů 
ve Studenci i pod Kaplí, které realizoval 
Státní pozemkový úřad. Rovněž se podaři-
lo  ozelenit i další plochu v obci, což je část 
brownfieldového území po bývalém areálu 
cukrovaru, které obec získala od vlastníka 
darem. Vznikl zde obecní park u cukrovaru.  

Z ocenění Zelenou stuhou má starostka 
velkou radost a jak s  úsměvem dodává: 
,,obec Čelechovice na Hané ušla od rozbité 
silnice z kočičích hlav velký kus cesty…“

Jarmila Stawaritschová
starostka obce

Arboeko

Z REGIONU HANÁ

OBEC ČELECHOVICE NA HANÉ 
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Mezi Olomoucí a Prostějovem v  Lutíně 
sídlí moderní výrobní závod společnosti  
Edwards, která vyvíjí a vyrábí vakuové vývě-
vy. Edwards byl založen ve Velké Británii a 
je globálním lídrem v oblasti vakuové tech-
niky s více než stoletou historií. V roce 2014 
se Edwards stal součástí švédské skupiny 
Atlas Copco a lutínský závod je největším 
výrobním závodem v  rámci její divize va-
kuové techniky. Vakuové vývěvy se v Lutí-
ně nejen vyrábějí, ale nachází se zde také 
špičkové vývojové centrum. Expedici vývěv 
do celého světa zajišťuje distribuční cent-
rum v Olomouci. 

VAKUOVÉ VÝVĚVY POMÁHAJÍ MĚNIT SVĚT 
K LEPŠÍMU
Vakuové vývěvy jsou pro mnoho lidí ne-
známou frází. Přitom bez  vakua bychom 
neměli například chytré mobily, počítače, 
LED displeje, potraviny, léky nebo automo-
bily. Při jejich výrobě je potřeba vakuum, 
tedy prostor ideálně bez jakýchkoli částic, 
které by mohly výsledný produkt znečis-
tit, a tím poškodit či dokonce znemožnit 
jeho funkci. Největší objem výroby v Lutíně 
představují tzv. vědecké vývěvy, které slou-
ží v  laboratorních podmínkách například 
v elektronových mikroskopech, hmotnostní 
spektrometrii a dalších zařízeních, která 
se používají při výzkumu a vývoji. Dále se 

v  Lutíně vyrábějí vývěvy pro středně těžký 
průmysl, kde se používají při lití a zpra-
cování různých materiálů. A v  neposlední 
řadě se v  Lutíně vyrábí vývěvy určené pro 
práci ve velmi čistém prostředí, ve kterém 
musí být splněny zvláštní podmínky pro 
hlučnost, vibrace a podobně. Tyto vývěvy 
slouží například při výrobě čipů pro společ-
nosti Apple, Samsung a IBM. 

VLASTNÍ VÝZKUM A VÝVOJ JE KLÍČOVÝ.
Produkty společnosti patří v  celé své šíři 
nabídky ke špičce na trhu, a to jak z hledis-
ka konstrukce a funkce, tak i úrovně servis-
ních služeb. Vlastní výzkumné a vývojové 
centrum společnosti umožňuje rychle rea-
govat na potřeby jejích zákazníků a vyvíjet 
unikátní produkty, jejichž technické řešení 
je ve většině případů chráněno mezinárod-
ními patenty. Čím se více než 50tičlenný 
tým vývojářů nejčastěji zabývá? Jedná se  
o požadavky na spotřebu elektrické energie 
a vody, ekonomičnost provozu, snižování 
hlučnosti a vibrací či zmenšování hmot-
nosti i rozměrů vakuových vývěv. Při vývoji 
se také ke slovu dostávají SMART techno-
logie, které umožňují zákazníkům využívat 
chytrých zdrojů vakua a zlepšovat tak jejich 
výrobní procesy a produkty.
      

DUŠÍ EDWARDS JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SVÉ 
PRÁCI ROZUMÍ. SPOLEČNOST JE HLEDÁ 
V REGIONU A ROZVÍJÍ JE UŽ NA ŠKOLÁCH.
Dobře odvedená práce, spolupráce s kole-
gy a snaha se neustále rozvíjet a posouvat 
vpřed jsou základem firemní kultury pro 
více než 600 zaměstnanců, kteří v  Lutíně 
pracují. Výrobní a vývojový tým se neustá-
le rozšiřuje, aby byla společnost schopna 
uspokojovat trvale rostoucí poptávku po 
svých produktech. Nové zaměstnance, 
mimo jiné operátory výroby, CNC obrábě-
če, skladníky a další pozice (blíže viz www. 
vtahnemevas.cz) Edwards nachází v regio-
nu a do svého týmu je vtahuje za přátelskou 
atmosférou, bezpečným, čistým a nehluč-
ným pracovním prostředím, a hlavně za za-
jímavou prací, která není stereotypní. 
Při  hledání budoucích zaměstnanců  
Edwards také úzce spolupracuje s  tech-
nicky zaměřenými středními a  vysokými 
školami. Velmi dobře funguje spolupráce 
se Sigmundovou střední školou strojíren-
skou v Lutíně, jejíž studenti v Edwards ab-
solvují odborné praxe, přednášky, exkurze 
a nově se mohou také zapojit do stipendij-
ního programu. Již během studia tak po-
znávají reálné prostředí výroby a začátek 
jejich pracovní kariéry po skončení školy 
je pak mnohem snazší. Zájem o svět va-
kua se společnost však snaží vzbudit již na 
základních školách. Mnohé z regionálních 
základních škol již ve fyzice využívají da-
rované vakuové vývěvy nebo se jejich žáci 
seznámili s vakuem prostřednictvím expe-
rimentů prezentovaných přímo pracovníky 
Edwards. Žáky taková výuka baví, a proto je 
chce společnost nabídnout i dalším školám. 
Ty, které mají zájem, se mohou ozvat na  
irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com. 

Irena Kovačičinová

EDWARDS - GLOBÁLNÍ LÍDR V OBLASTI VAKUA A SNIŽOVÁNÍ 
EMISÍ JE VÝZNAMNÝM ZAMĚSTNAVATELEM V NAŠEM REGIONU

ZAJÍMAVÉ FIRMY V REGIONU

žákům 25 počítačů. Velikou předností všech 
místností školy je vysoká prosvětlenost. 
Každá třída má obrovská okna s výhledem 
na Smržice a její okolí. Moderní zařízení 

převážně ze dřeva působí velice vkusně, 
jednoduše a účelně. Dalším bodem pro-
gramu byla exkurze v okrasných školkách 
v Arboeku. 

Odpolední blok exkurze byl zahájen ve fir-
mě Kovot Invest ve Služíně. Společnost  
KOVOT INVEST s.r.o. byla založena v roce 
2000, je ryze českou firmou a zabývá se 
strojírenskou výrobou. Hlavní činností spo-
lečnosti je zakázková výroba výtahových 
dveří a sériová výroba kovových a plasto-
vých komponentů pro zemědělskou techni-
ku. Účastníci měli možnost nahlédnout do 
nově  vybudované hasičské zbrojnice v Kos-
telci na Hané. Ta byla dne 26. června 2021 
zástupci města předána kosteleckým hasi-
čům do užívání. Celkové náklady na výstav-
bu hasičské zbrojnice činily 26 000 000 Kč.
Z  Kostelce na Hané se poté členové MAS 
přesunuli na Konicko, do obce Hvozd, kde 
proběhla exkurze v  Ondráškově mlýně. 
Mlýn stojí při cestě k Milkovu nedaleko há-
jovny Jalovčí na horním toku potoka Špraň-

ku, který protéká údolím pod obcí Hvozd. 
První zmínka o mlýnu pochází z roku 1545. 
Skutečně první věrohodná zmínka o Od-
ráškově mlýnu spadá ale až do 17. století. 

V roce 1740 mlýn pravděpodobně vyhořel, 
protože byl následně prodán dle archivních 
pramenů jako „spáleny mlýn“. Odráškův je 
dnes nazýván podle rodu posledních mly-
nářů hospodařících na mlýně ještě v první 
polovině 20. století. Výroba v něm byla za-
stavena za 2. světové války. Poté mlýn chá-
tral. Současný majitel se snaží uvést mlýn 
nejen do vizuální podoby, která mu patřila  
v dávné minulosti, ale pokud to bude mož-
né, také o obnovu původní technologie. Ta 
by se mohla podařit díky částečně zacho-
valé soustavě vodních staveb, například v 
podobě zadržovacího rybníčku nad mlý-
nem. Do objektu se dá po předchozí dohodě  
s majitelem i nahlédnout.
Poslední zastávkou byly stáje Srdéčko 
úspěšného trenéra a chovatele dostiho-
vých koní Stanislava Popelky. Chov ang-
lického plnokrevníka ve Hvozdě má ale na 
svědomí už táta Stanislava Popelky. Byl to 
ing. Stanislav Popelka, který v 60. letech 
minulého století ve Hvozdě u Konice posta-
vil první boxy na zahradě rodného domu. 
Koncem 60. let vznikl, v objektu bývalého 
pastvinářského družstva zvaném Srdéčko, 
vzdáleném od Hvozdu necelé dva kilometry, 
malý hřebčín a dostihová stáj, působící pod 
hlavičkou JZD Bohuslavice. Ing. Stanislav 
Popelka pracoval v tomto družstvu jako 
ekonom a současně vedoucí chovu koní.  
V 90. letech pak koně přebrali Popelkovi do 
své péče.

Lucie Nováková
kancelář MAS

Kaple sv. Antonína na Malém Kosíři

Základní škola ve Smržicích

Expozice v galerii Zdeňka Buriana

Z REGIONU HANÁ
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V úterý 13. září 2022 proběhlo tradiční již 
19. Starostenské sezení zástupců obcí 
z území MAS Region HANÁ. Setkání pro-
běhlo v  nově zrekonstruovaných  prosto-
rách hasičské zbrojnice v Přemyslovicích. 
Na programu byly aktuální informace 
z Regionu HANÁ, novinky ohledně pláno-
vání druhé fáze strategie CLLD MAS Re-
gion HANÁ na období 2021 – 2027, výhled 
do konce roku 2022 a výhled na rok 2023. 

Díky tomuto tradičnímu setkání vznikl 
prostor, kde mohli starostové z  našeho 
území probrat aktuální témata, kterými 
se jednotlivé obce zabývají každý den. 
Vzhledem k tomu, že po letošních komu-
nálních volbách se značná část staros-
tů v  našich členských obcích obměnila, 
plánujeme uspořádat v nejbližších dnech 
druhé letošní Starostenské sezení. Na 
tomto jednání budou mít možnost nově 

zvolení starostové poznat chod místní 
akční skupiny Region HANÁ a seznámit se 
s aktuálními dotačními možnostmi, které 
MAS svým členským obcím nabízí.   

Lucie Nováková
kancelář MAS

Floriade je světová zahradnická výstava, 
která se v Nizozemsku koná pouze jednou 
za 10 let. V roce 2022 se výstava konala 
již po sedmé, tentokrát na krásném mís-
tě v  Almere nedaleko Amsterdamu. Ni-
zozemské zahradnictví zde ve spolupráci  
s národními a mezinárodními účastníky  
a partnery uvedlo do života téma „Growing 
Green Cities“ (rostoucí zelená města). 
Na počátku července se za inspirací v ze-
lených sídlech vypravila také skupina  
16 členů naší MAS. Po dvouleté odmlce 
způsobené pandemií jsme se tak mohli 
opět za inspirací vydat do poněkud vzdá-
lenějších míst. A Floriade opravdu stála  
za to!
Letošní téma Floriade představilo krea-
tivní, zelená a udržitelná řešení potřebná 
k tomu, aby se rostoucí zelená sídla stala 
skutečností. Toto téma je důležitější než 
kdy jindy. Do roku 2050 bude asi 68 % svě-
tové populace žít ve městech na pouhých  

2 % zemského povrchu.
Viděli jsme tedy řadu inspirativních řešení 
pro témata jako: „ozelenění měst, nakr-
mení měst, ozdravení měst, energetické 
zabezpečení měst“.
Tak jako je u Floriade obvyklé, zúčastněné 
země z  celého světa ve svých expozicích 
představují zajímavá a inspirativní řeše-
ní, jako příspěvek k vyhlášenému tématu. 
Nás nejvíce zaujaly inspirativní expozice 
zemí jako Německo, Itálie, ale mimořádné 
byly také například Japonsko, Čína nebo 
Thajsko. Expozice České republiky bohu-
žel mezi atraktivní nepatřila, za 10 let je 
opravdu co zlepšovat.

Jaroslav Brzák
Hlavní manažer MAS

STAROSTOVÉ Z ÚZEMÍ MAS REGION HANÁ 
JEDNALI V PŘEMYSLOVICÍCH O AKTUÁLNÍCH TÉMATECH

SVĚTOVÁ ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA FLORIADE 2022 
PŘEDSTAVILA ZELENÁ SÍDLA BUDOUCNOSTI

Z REGIONU HANÁ
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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

Termíny jednotlivých akcí mohou měnit. Prosíme o průběžné sledování webových 
stránek pořadatelských obcí, kde budou kulturní, společenské a sportovní udá-
losti aktualizovány. 

4.-5. 11. Náměšť na Hané Tajemný zámek

5. 11. Lešany Sázení stromů OSL

10. 11.
Čelechovice na Hané Pečení se Zlatkou

Luběnice Martinská slavnost

11. 11. Smržice Martinský pochod

12. 11. Zdětín Martinské hody 
+ 15. ročník Koštu slivovice a pálenek

13. 11. Čechy pod Kosířem IX. ročník  „Koštu domácích pálenek“

18.-20. 11. Dzbel Vánoční výstava

19. 11.

Třebčín Adventní workshop

Stařechovice-Služín Martinské hody 

Těšetice-Rataje Vepřové hody

20. 11. Čechy pod Kosířem XII. ročník turnaje v nohejbale 
„O pohár starosty“

22. 11. Lutín Rozsvícení vánočního stromu

24. 11.
Čelechovice na Hané Výroba adventních věnců

Smržice Posezení u punče s tvořením vánočních 
dekorací

25. 11. 

Náměšť na Hané Jarmark

Smržice Rozsvícení vánočního stromu

Zdětín Rozsvícení vánočního stromu

25.-26.11. Čechy pod Kosířem Vánoční výstava 

26. 11.

Drahanovice-Střížov Slavnost rozsvícení vánočního stromku, 
SDH Střížov

Drahanovice-Ludéřov Rozsvícení vánočního stromu Ludéřov, 
SDH Ludéřov

Drahanovice-Ludéřov Vánoční vyrábění, Barokní sýpka Ludéřov

Náměšť na Hané Tvorba adventních věnců

Stařechovice Rozsvícení vánočního stromu

Ústín Adventní tvoření dětí s PAS  

Těšetice-Vojnice Rozsvícení vánočního stromu

27. 11.

Čechy pod Kosířem Rozsvícení vánočního stromu

Konice Rozsvícení vánočního stromu a jarmark 
(zapálení 1. adventní svíčky)

Lešany Rozsvícení vánočního stromu 
s programem OSL

Třebčín Rozsvícení vánočního stromu + Mikuláš

Senice na Hané Adventní jarmark a rozsvícení vánočního 
stromu

Smržice Vánoční výstava na faře

Horní Štěpánov Rozsvícení vánočního stromu

Těšetice-Rataje Rozsvícení vánočního stromku SDH Rataje

2. 12.
Lešany Mikulášská nadílka

Luběnice Vánoční jarmark

3. 12.

Ústín Rozsvícení vánočního stromečku 

Drahanovice Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem 
Černá věž Drahanovice

Hluchov Mikulášská nadílka 
s rozsvícením vánočního stromu

Smržice Mikulášské odpoledne

Stařechovice-Služín Mikulášská nadílka

Suchdol - Jednov Rozsvícení vánočního stromu 
+ mikulášská nadílka

Zdětín Předvánoční setkání s důchodci

Těšetice Mikulášování

4. 12.
Laškov Mikulášská nadílka 

Smržice Za Mikulášem na Kosíř

9. 12. Čelechovice na Hané Adventní zastavení

10. 12.
Olbramice Rozsvícení vánočního stromu

Ústín Adventní koncert

10.-11. 12. Čechy pod Kosířem Vánoce na zámku

15. 12. Smržice Obdarování osamělých seniorů

16. 12. Náměšť na Hané Adventní koncert

17. 12.
Konice Vánoční trhy - 27. ročník

Náměšť na Hané Adventní prohlídky

18. 12.

Drahanovice-Ludéřov Adventní koncert, Barokní sýpka Ludéřov

Třebčín Vánoční koncert

Senice na Hané Vánoční jarmark a zpívání dětí v kostele

23. 12. Stařechovice-Služín Zpívání u vánočního stromu

26. 12. Zdětín 57. ročník Štěpánského turnaje ve stolním 
tenise

27. 12. Čechy pod Kosířem XI. ročník vánočního turnaje v kopané 
staří páni

31. 12.

Lešany Silvestrovské setkání na návsi

Smržice Silvestrovský šlapáček

Těšetice-Vojnice Silvestrovská vatra


