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VELIKONOCE

REGION HANÁ

Víte, kdy budou v roce 2023 a 2024 Velikonoce? Na rozdíl od Vánoc jsou 
to svátky pohyblivé. Při jejich výpočtu platí několik základních pravidel. 
Jedním z  nich je pravidlo následující: pokud astronomická rovnoden-
nost připadne na 20. března a současně na stejný den připadne první 
jarní úplněk, není podle církevního způsobu určen tento úplněk za jarní, 
neboť ten je vázán ke dni 21. března a Velikonoce se slaví až o neděli 
následující po úplňku, jež nastane po 21. březnu. 

Velikonocím předchází doba postní, neboli doba předvelikonoční, pří-
pravná či velikonoční kající doba. Tato doba trvá 40 dnů, půst je dobro-
volný. Existuje i tzv. půst újmy. Ten je předepsán pro věřící dodnes pouze 
pro Popeleční středu a Velký pátek. 
Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se pekly jidáše, které se pečou dodnes. 
Jidáše mají tvar stočeného provazu nebo spletených lan připomínajících 
oprátku, na níž se vědomím týraný Jidáš po zradě Krista oběsil. Jidáše 
se jedly pokapané medem. Údajně med, který se snědl o Zeleném čtvrt-
ku, chránil před „hadím uštknutím, vosím bodnutím a jakoukoliv jinou 
otravou.“ Vedle jidášů se peče také mazanec. Ten i dosud přinášejí do 
kostela o Božím hodu velikonočním ke svěcení. Takový mazanec je na-
říznut nožem, v připomínku, ukřižování Ježíše. 

S každým svátkem, stejně je tomu i u Velikonoc, je spojen nějaký sym-
bol. U Velikonoc je jich několik. Jedním z nejstarších a nejčastěji uží-
vaných symbolů je beránek, který představuje ukřižovaného a zmrt-
výchvstalého Krista.
 
A jaká se připravovala dříve postní jídla? Jednalo se především o za-
smažené polévky, kaše, placky a vdolky. K oblíbeným polévkám patřila 
hrachová, čočková, fazolová, zelná, bramborová, kmínová a další. 

Kraslice mladá děvčata o Velikonočním pondělí obdarovávala koledníky. Kraslice se barvily na červeno. K nejvíce rozšířeným techni-
kám a nejstarším patří zdobení voskem, kraslice se rovněž vyškrabávaly. Pro Hanou jsou typické kraslice zdobené slámou.
O Velikonočním pondělí vstávali chlapci, muži a děti časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, 
pilná, veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na po-
mlázky barevné stuhy. 

Velikonoční hrkačka je dalším symbolem. Chlapci vycházeli „hrkat“ v poledne na Zelený čtvrtek poté, co zvony „odletěly do Říma“. 
Hrkalo se až do Bílé soboty. A nejinak je tomu i v některých obcích Regionu HANÁ. 
Velikonoce jsou svátky jara, které jsou ve většině obcí Regionu HANÁ spojena s výše uvedenými zvyky. Ty se opírají, jak o křesťanské, 
tak i pohanské tradice. A je dobře, že je lidé dodržují i dnes. 

Marta Husičková

Ladislav Stratil - Velikonoce 2021

ZA ZAJÍMAVÝMI MÍSTY REGIONU HANÁ

PAMÁTNÍK LETCŮ U SLATINIC

Asi kilometr západně od lázeňské obce 
Slatinice, při cestě vedoucí na vrchol Vel-
kého Kosíře, je památné místo tragické 
letecké události. Dne 10. listopadu 1998 
se zde jen několik minut před přistáním 
po letu z irského Aldegrode zřítil armádní 
vrtulník Mi-24V.
V místě tragické události byl vybudován 
žulový pomník se zlatým nápisem, který 
doplňuje, několik v místě neštěstí, nale-
zených trosek. Kousek před pomníkem 
je dřevěný kříž se stříškou, na kterém je 
umístěna společná fotografie všech letců.
Při tragické nehodě zahynuli čtyři vojen-
ští letci z vrtulníkové základny v Přerově 
– Bochoři. mjr. Ing. Vladimír Chromý, mjr. 
Ing. Pavel Hurčík, npor. Ing. Marek Józsa 
a nrtm. Petr Cihlář. Ačkoliv byly nalezeny 
zčásti rozvinuté padáky, letcům se nepo-
dařilo zachránit.
Jelikož se nedochovala černá skříňka, 

přesná příčina havárie zřejmě nikdy ne-
bude zcela objasněna. Jako pravděpo-
dobná se jeví technická závada, zřejmě 
porucha gyroskopu, zařízení používaného 
pro navigaci zejména v letectví. Usuzuje 
se tak z faktu, že posádka před pádem 
stroje hlásila problémy s řízením, kdy vy-
sadil umělý horizont a rovněž z toho, že 
podobné problémy měly i dva další letou-
ny stejné série.
K památníku se dostanete po žluté turis-
tické značce od lázní ve Slatinicích, nebo  
z opačné strany od Velkého Kosíře.

Lucie Nováková

Památník letců u Slatinic 

Turistický rozcestníkPamátník letců u Slatinic

Posezení u památníku
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DISKO Z POZDNÍ DOBY KAMENNÉ NAD 
BĚLECKÝM MLÝNEM. 
Lidé kultury nálevkovitých pohárů přišli 
na naše území od severozápadu, kdy po-
stupně obsadili prostory ve středních a 
severních Čechách. Odtud se přes vrcho-
vinu rozšířili na Moravu, kde se usadili na 
střední a jižní Moravě. Eneolit je pro naše 
dějiny dobou, kdy na našem území může-
me nalézt první lokality jednoznačně ne-
soucí znaky opevněných hradišť. Eneolit 
byl dlouhým obdobím s kontinuálním vý-
vojem, ale bylo to období zvratů a otřesů. 
Právě tyto otřesy a z toho plynoucí obavy, 
vedly k budování bezpečných míst. Jejich 
první hradiště jsou budována na výšinách 
dobře chráněných strmými svahy a údolí-
mi s vodními toky.
Bylo doloženo, že lidé této kultury se 
věnovali i prospekci, těžbě a to jak povr-
chové, tak i hlubinné  ušlechtilých druhů 
kamene – achát, rohovec a podobně. Tyto 
kameny dále zpracovávali a byly i sou-
částí rozvinutého obchodu. Budovali i as-
tronomicky orientované ohrazené areály 
například Makotřasy  u  Kladna. Z nížinné 
osady u Mohelnice víme, že dokázali kopat 
studny i značně hluboké a tyto studny měly 
vnitřní výdřevu. Importovali megalitické 

prvky – pod jejich mohylami v lokalitách 
Křemela u Náměště nad Oslavou, Kosíř na 
Prostějovsku či Alojzov- Frolinková jsou 
desítky oválných mohyl, pod kterými byl 
objeven souvislý kamenný plášť.
Tyto a další informace, týkající se samot-
ného hradiště a jeho výzkumu a také tý-
kající se přírody, ekologie a zajímavosti 
naleznou návštěvníci na tabulích kolem 
stezky a na samotném hradišti. 
Podrobnosti o projektu „Stezky k Bílov-
skému hradu“ najdou zájemci na strán-
kách obce, kde je i mapová aplikace s tra-
sou stezek. 
https://www.mapujme.cz/stezkykbilovs-
kemuhradu/mapa.html, 
http://bilovice-lutotin.cz/

V rámci propagace cestovního ruchu v 
Mikroregionu Kostelecko, se naše obec 
zapojila do projektu, ve kterém byly vytvo-
řeny propagační materiály na cyklookruhy 
pro silniční a horská kola a pěší okruhy pro 
tzv. Nordic walking. Mapky těchto okruhů 
můžete získat v informačních centrech v 
regionu a na obecních úřadech Mikroregi-
onu Kostelecko.
Mapová aplikace pro mobilní telefony je 
dostupná na adrese:
https://www.cyklookruhy.cz/kostelecko/
mapa
Z  dostupné literatury a internetových 
zdrojů zpracoval:

 
Miroslav Hochvald, starosta obce

ZA ZAJÍMAVÝMI MÍSTY REGIONU HANÁ

STEZKY K BÍLOVSKÉMU HRADU

Projekt „Stezky k Bílovskému hradu“ rea-
lizovaný v roce 2020, byl spolufinancován 
v rámci projektu MAS Region HANÁ (SZIF) 
v rámci dotačního titulu Neproduktivní in-
vestice v lesích. Celkové výdaje na projekt 
činily 279 510,- Kč,  z toho byl příspěvek 
EU a MZe 215 800,-Kč. V rámci projektu 
bylo hlavním cílem vyznačit stezky a tím 
zpřístupnit lokalitu Bílovského hradu, 
eneolitického hradiště, které se nachá-
zí na zalesněném ostrohu nad Běleckým 
mlýnem. Tuto lokalitu starou více jak 5 
tisíc let (archeologický průzkum ji datuje 
kolem roku 3.500 př. n. l.) tento projekt 
více přiblížil širší veřejnosti. V rámci pro-
jektu bylo zhotoveno značení v terénu, 
osazeny čtyři odpočívací místa a na tra-
se byly umístěny informační tabule po-
pisující nejen historii tohoto neolitického 
hradiště, ale i zajímavosti z flory, fauny a 
geologie oblasti. Přímo v lokalitě hradiště 
se nachází jedno z pořízených posezení a 
informační tabule z  nichž první popisuje 
hradiště a jeho výzkum a druhá tabule, 
umístěná přímo v místě vykopávek, popi-
suje řez probíhajícího opevnění.  
Hrad u Bílovic nikdy nebyl středověkým 
hradem, jak by se z názvu dalo usuzovat. 
Ve skutečnosti jde o mimořádně dobře 
dochované pozůstatky pravěkého hradiště 
z pozdní doby kamenné, založeného v po-
lovině 4. tisíciletí před naším letopočtem. 
Tuto výšinnou opevněnou osadu založila 
ve své době kultura nálevkových pohárů. 
Pravěká opevněná lokalita Hradu u Bílo-
vic se nachází asi 11 kilometrů severozá-
padně od Prostějova, na poměrně široké 

ostrožně s nejvyšším bodem v nadmořské 
výšce 338 metrů nad mořem, jejíž severo-
východní až severozápadní svahy obtéká 
říčka Romže, která je až o 57 metrů níže a 
od jihu je obtékána bezejmennou vodote-
čí, která nedaleko pramení. Ostrožna patří 
do Zdětínské plošiny která je součástí Ko-
nické vrchoviny a ta je součástí Drahan-
ské vrchoviny. Ostrožna je spojena s do-
minujícím vrcholem zvaným Háj poměrně 
širokou šíjí a před samotným hradiskem 
je oddělena mělkým sedlem. Strategická 
poloha lokality, nález pozůstatků mohut-
ného valu a dvou příkopů, tedy opevnění 
od nepaměti ukazovali lidem, že zde bylo 
něco významného. Studie Radana Květa o 
pravěkých komunikacích propojila údol-
ní spojnici pod pevností s komunikační 
trasou vedoucí z prostoru Prostějovské 
kotliny, která je součástí Hornomorav-
ského úvalu a tedy je ji možno svázat s 
jednoznačně prokázanými pravěkými ko-
munikacemi vedoucími od Baltu ke Stře-
dozemnímu moři a provázaly tuto pevnost 
s Moravou. Směrem na západ a severo-
západ se tato komunikační trasa vine jak 
kolem dnešního Laškova a tak i kolem 
Chornice a Moravské Třebové směrem 
na Jevíčko. Odtud komunikace směřo-
valy dále na západ až do Polabí, a tím se 
tato lokalita propojuje s prostorem střed-
ních a severozápadní a východních Čech. 
Jedním z hlavních výzkumníků hradiště 
je Bílovický patriot PhDr. Miroslav Šmíd, 
který se lokalitě věnoval po dlouhá léta 
a vydal o ní podrobnou publikaci nazva-
nou HRAD U BÍLOVIC s podtitulem HRA-

PRAVĚKÉ OPEVNĚNÍ HRADU U BÍLOVIC

Rekonstrukce jednotlivých fází opevnění eneolitického hradiska. Vnitřní příkop a palisádová 

(dřevěná) hradba představují starší fázi opevnění, hradba s čelní kamennou zdí a dvěma příkopy,

z toho vnějším nedokončeným, mladší fázi opevnění.

mladší fáze opevnění
starší fáze opevnění

Nálezy dokládající osídlení Hradu u Bílo-

vic před (Kultura s lineární keramikou

a Moravská malovaná kultura) a po 

zániku hradiště.

Nepřehlédnutelné zbytky pravěkého opevnění Hradu u Bílovic v podobě mohutného valu a hlubokého příkopu, obepínajícího plochu 1,3 hektaru, neunikly pozornosti obyvatel nejbližšího 

okolí. Podněcovaly lidskou fantazii a daly vzniknou několika pověstem. Z konce 19. století jsou doloženy zkazky o loupeživém rytíři, o pokladu a zamřížovaném okénku, které v dětském 

věku pamětníků záhadně zmizelo. Avšak již první archeologické výzkumy z přelomu 19. a 20. století existenci středověkého hradu vyvrátily a správně posunuly vznik opevněné osady

až do pozdní doby kamenné. Podíleli se na nich Antonín Gottwald, Inocenc Ladislav Červinka, Karel Dobeš, Josef Slavíček a František Trčala.  Roku 2001 byl M. Šmídem z Ústavu 

archeologické památkové péče Brno, společně s kolegy z Ilinoiské univerzity v Chicagu (v rámci Czech-American Research Programu), proveden první rozsáhlý výzkum opevnění. Přinesl 

ucelenější informace o jeho charakteru, technologii výstavby a použitých konstrukčních prvcích, zajišťujících stabilitu budované hradby. Z řezu opevněním byly odebrány dva sloupce 

vzorků za účelem získání OCR dat (nově vyvinutá metoda datování, vůbec poprvé v ČR použita k určení stáří antropogenních vrstev (přímo vzniklých či kontaminovaných lidskou 

činností) na hradišti Rmíz u Laškova. Založení hradby s kamennými konstrukčními prvky opevnění  na Hradu u Bílovic spadá do poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a přesto, že je zhruba o 400 

let mladší než identické opevnění Rmízu u Laškova, jde o nejzachovalejší hradbu své doby  ve střední Evropě. Stabilitu 3,5 m širokého opevnění (dnes ukrytého uvnitř mohutného 

vnitřního valu) zajišťovaly svislé kůly, zapuštěné až 1 m do skalnatého podloží. 

Během dosavadních odkryvů byla získána celá řada jedinečných informací o osídlení polohy v průběhu uplynulých tisíciletí a stejně tak o posloupnosti jednotlivých fází opevnění.

Ale, jak už to při odkrývání dějů minulých bývá, s novými informacemi přibývají také ty, na které bychom rádi, a naléhavě, znali odpověď. Zkušenému oku archeologa mnohé napoví 

konfigurace terénu, ale řešení a určitě i další otázky, přinese až další odborné zkoumání lokality. To však bude úkolem dalších generací badatelů. Važme si proto jedinečných památek 

naší minulosti a neničme je.

D
ol
ež
el

K
un

št
ac
ký

K
rá
l

D
vo
řá
k

O
nd

ro
uc
h

O
ds

tr
či
l

Ja
ní
k

H
an
ák

Za
tl
ou
ka
l

N
av
rá
ti
l

Pr
oc
há

zk
a

Toman

Ubr
1931

1931

1924
(Sosík)

Přehled míst výzkumů na Hradu u Bílovic

od konce 19. do prvních decénií 20. století.

Vrstevnicový plán lokality s liniemi opevnění a vyznačenými 

novodobými výzkumnými aktivitami.

kultura s moravskou malovanou

keramikou, pozdní doba kamenná  

kultura platěnická

kultura

s lineární

keramikou

kultura zvoncovitých pohárů; starší doba železná

„halštat 

Výběr artefaktů charakteristických pro dobu budování hradby s čelní 

kamennou zdí na Hradu u Bílovic.

Řez valem 2/2001

Erozní vrstva destruované hradby

277 př. n. l.

Destrukce původní hradby

3049 př. n. l.

Vrstva související s dobou

existence hradby (3436 př. n. l.)

původní povrch (4157 př. n. l.)

Snímek řezu opevněním 

Foto: Staeck, 2002
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značení stezek

STEZKY K BÍLOVSKÉMU HRADU – GEOLOGIE

Obr. 1.  Geologická mapa prvohor nejbližšího okolí Hradu u Bílovic s vyznačenými 

kontrolními místy obchodní stezky

1. Eneolitické  hradiště Hrad u Bílovic

2. Pravěké hradiště a pozdější středověký hrad Grünberg na Stražisku

3. Pravěké hradiště z doby lužických popelnicových polí Kladky

4. Středověký hrad Plankenberg, založený markrabětem Janem Jindřichem  po roce 1361

5. hradiště Biskupce II s doloženým mladohradištním osídlením z 11. stol. n. l.

6. Neolitické sídliště z konce 6 . tisíciletí př.n. l. u Lutotín v poloze „Zlámané“

Údolí říčky Romže se zařezává hluboko do kopcovité krajiny, tvořené mohutným souvrstvím drob, slepenců a břidlic spodního karbonu (kulmu) 

prvohorní soustavy, hornin, v minulosti hojně využívaných ke stavebním účelům. Jejich stáří se pohybuje v rozmezí 354 – 298 milionů let.

Při následném variské vrásnění vznikaly několikakilometrové vrásy, které byly později porušeny zlomy. Jedním z nich je nectavsko-konická 

poruchová zóna (konický zlom), kterým dnes, od SZ k JV, směřuje tok Romže. 

Tektonický zlom se stal přirozeným tranzitním koridorem, fungujícím od doby zakládání trvalejších lidských sídel prakticky do dnešních dnů 

(současná železniční trať, spojující Hanou s Boskovickou brázdou). V podmínkách střední Evropy, tedy i Hané, v době někdy od poslední třetiny

6. tisíciletí př. n. l., kdy území osídlili první zemědělci. Svědčí o tom sídliště z počátku neolitu, umístěné nad inundací Romže v poloze „Zlámané“ 

u Lutotína. Zhruba o 2 tisíce let později (kolem poloviny 4. tisíciletí př. n. l.) bylo zbudováno opevnění Hrad u Bílovic, přičemž není pochyb o tom, 

že hlavním důvodem jeho lokace na skalním suku v ohybu Romže u dnešního Běleckého Mlýna byla kontrola právě této důležité komunikační 

trasy, směřující z Moravy do Čech. Zvláštnost místa samého spočívá také v tom, že právě u Běleckého Mlýna se nachází rozhraní tří významných 

geomorfologických útvarů – Drahanské vrchoviny, Přemyslovské pahorkatiny (součást Bouzovské vrchoviny) a Prostějovské pahorkatiny. Odtud 

směrem k Hluchovu se plytkým sedlem krajina otevírá do sníženiny Českého potoka a směrem k Laškovu do údolí říčky Šumice. Jde o jednu

z možných variant napojení  obchodní stezky z Olomouce směrem k západu. 

Vraťme se však k dalším geologickým periodám sledované oblasti. Horniny druhohor a starších třetihor nejsou na Prostějovsku zastoupeny,

snad jen sluňáky – valouny velmi odolných křemenců – sporadicky nacházených i v říční terase Romže. Pokud jsou opravdu druhohorního původu, 

jejich stáří se pohybuje mezi 250 – 65 miliony let.

Následovaly třetihory (65 – 2,5 milionu let), kdy celou Moravu pokrylo moře. Dokladem jeho přítomnosti jsou mohutná souvrství písků a mocné 

jílovité sedimenty. V hydrologickém vrtu v Lutotíně (2002) sahaly jíly s úlomky ústřic a kelnatek až do hloubky 90 m. V nadneseném smyslu toho 

slova se vlastně právě nacházíte v ústí třetihorního mořského fjordu.

Četné lomy a lůmky lokálního významu sloužily od středověku místnímu 

obyvatelstvu k získávání kamene na výstavu hospodářských a technických 

objektů. Dnes jsou mnohé z nich na pokraji životnosti a staly se i ony zdrojem 

levného stavebního materiálu. 

Sluňáky vyzvednuté ze štěrkové terasy Romže.

+

+

+

+
+

+ +

+ +

++

++

+

+

+

+

+
+

++

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+ +
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

0 10 km

GEOLOGICKÁ MAPA DRAHANSKÉ VRCHOVINY
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PROSTĚJOV

Využití kamene na výstavbu hospodářských

a technických objektů.

Použití kulmské břidlice

ve zdivu stodoly v Bílovicích.

Zdroj: „Kámen mluví aneb geologie Prostějovska“ 

autorů V. Jaškové a T. Lhotského, Prostějov 2010.
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Dějiny bádání pravěkého hradiště Hrad u Bílovic jsou neodmyslitelně spjaty s Časopisem Vlasteneckého spolku musejního

v Olomouci. První číslo z roku 1884 přineslo vůbec první  písemnou zprávu o jeho existenci z pera Vítězslava Houdka, od 1908 

vicepresidenta c. k. moravského místodržitelství v Brně. V tomtéž roce, a o prázdninách roku následujícího, provedli na Hradě pokusná 

kopání univerzitní studenti F. Hanák, F. Odstrčil a J. Stavěl z Bílovic. Od roku 1886 znal lokalitu i Antonín Gottwald, který se k ní,

byť s dlouholetými přestávkami, vracel prakticky až do konce svého života. V roce 1896 zde Inocenc Ladislav Červinka, a to nejprve sám 

a rok později společně s A. Gottwaldem a katechetou P. Josefem Slavíčkem – kustodem muzea v Prostějově – provedl první výkopy. 

Antonín Gottwald se na Hrad vrátil až po 25 letech, doprovázen kolegou učitelem Karlem Dobešem. Gottwald výsledky svého zkoumání 

na Hradě, ale i ostatních eneolitických hradištích v okolí shrnul v práci Hrad u Bílovic a „nordická“ sídliště na výšinách na Prostějovsku, 

která vyšla rovněž na stránkách Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci v roce 1937.

Novodobé výzkumy byly obnoveny po více jak 50 letech v roce 1983, kdy byl jedním řezem prověřen prostor 

vstupu mezi severní a západní větví vnějšího příkopu a druhým závěr přiléhajícího příkopu. Výzkum prokázal,

že šlo o urbanistický záměr budovatelů opevnění, neodkryl však žádné konstrukční prvky případné brány. 

Výzkumy realizované v letech 1998 – 2002 na eneolitických hradištích a mohylových pohřebištích v rámci 

Czech/American Research Program (CARPRO) pod vedením Dr. Miroslava Šmída z Ústavu archeologické 

památkové péče v Brně a prof. Johna P. Staecka z Ilinoiské univerzity v Chicagu byly v roce 2001 směrovány 

na výzkum Hradu u Bílovic. Jeho cílem bylo zaměření hradiska, získání informací o někdejší podobě vnitřního 

pásma opevnění (příkopu a hradby) a odebrání vhodných vzorků pro získání OCR dat. Hrad se stal po Rmízu

u Laškova druhou lokalitou datovanou touto metodou v České republice. Uvnitř sídliště bylo vyhloubeno 

několik drobných sond k získání informací o struktuře půdního krytu, charakteru podloží, případně o intenzitě 

osídlení, a na jeho vnějším okraji  řezy 1 a 2/2001. Řez 2/2001 byl veden z vnitřní plochy sídliště a po 19 m 

ukončen uprostřed vnitřního příkopu. V koruně valu dosáhla výška uloženin 2 m včetně reliktu kamenné čelní 

zdi hradby, nejzachovalejší eneolitické hradby na území celé střední Evropy. Stratigrafie zdejších uloženin

je pravěkou pamětí osídlení lokality od neolitu až do starší doby železné. Založení vlastní hradby je datováno 

do roku 3436 př. n. l. 

STEZKY K BÍLOVSKÉMU HRADU – ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
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Vrstevnicový plán lokality s liniemi opevnění a vyznačenými 

novodobými výzkumnými aktivitami.

Přehled míst výzkumů na Hradu u Bílovic od konce 19. do prvních 

decénií 20. století.

Nálezy odpovídající době vzniku opevnění – III. (nejmladší) 

stupeň kultury nálevkovitých pohárů. 

Výzkumníci (zleva)

JUDr. Vítězslav Houdek 

Ing. Innocenc Ladislav Červinka

Antonín Gottwald

Karel Dobeš 

PhDr. Miroslav Šmíd 

Prof. John P. Staeck 

Řez valem 2/2001

Erozní vrstva destruované hradby

277 př. n. l.

Destrukce původní hradby

3049 př. n. l.

Vrstva související s dobou

existence hradby (3436 př. n. l.)

původní povrch (4157 př. n. l.)

Snímek řezu opevněním 

Foto: Staeck, 2002
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PRAVĚKÉ OPEVNĚNÍ HRADU U BÍLOVIC
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Typy mohyl a pohřbů na středomoravských 

mohylových pohřebištích v období Kultury

s nálevkovitými poháry.

Mapa Moravy s hradišti a výšinnými sídlišti kultury nálevkovitých pohárů.

Tři základní tvary kamenných sekeromlatů 

kultury nálevkovitých pohárů.

Nálevkovitý pohár s plastickou („vousy“) 

a vhloubenou výzdobou (kolkování).

Nejbližší okolí Hradu u Bílovic v době 

trvání kultury nálevkovitých pohárů.

Řez a profil řezu 2/2001 v podrobné kresebné dokumentaci. 

Keramika charakterizující jednotlivé fáze středomoravských mohylových pohřebišť Kultury s nálevkovitými poháry.

značení stezek

nadmořská výška (m)

mohyla se souvislým kamenným 

pláštěm a kostrovými hroby ve 

skříňkách

mohyla s obvodovou kamennou 

konstrukcí a   žárovými

mohyla bez kamenné konstrukce 

se žárovými pohřby

4, 6 ohrozimská fáze

3, 5 drahanovická fáze

1, 2 baalberská fáze

1 – baalberská fáze 2 – drahanovická fáze 3 – ohrozimská fáze

Od přelomu 5. a 4. tisíciletí před naším letopočtem se na našem území rozvíjela 

kultura nálevkovitých pohárů (dále i KNP), jejíž název je odvozen od typicky 

utvářeného hrdla nádob. Právě nálevkovitě rozevřené hrdlo je hlavním 

charakteristickým znakem rozsáhlého kulturního komplexu, který se ve výše 

uvedenou dobu zformoval na rozsáhlých územích severní a střední Evropy. Domácí 

nálevkovité poháry leží na jižní periferii jeho teritoria. Moravské úvaly, vtěsnané

do prostoru karpatské předhlubně, ohraničené z východu Karpatami a od západu 

Českým masivem, tvořily přirozený koridor mezi středním Podunajím na jihu

a územím Velké středoevropské nížiny na severu. Pruh snadno prostupných pohoří 

nebyl sice vážnější komunikační překážkou, ale na straně druhé respektovanou 

hranicí mezi jižní a východní skupinou. Otevřenost prostoru, protkaného hustou sítí 

vodních toků a disponující krajinnými dominantami a útvary (Pálava, Blučina, Velký 

Kosíř, Moravská brána), přispívaly ke snadné orientaci v krajině a usnadňovaly 

kontakty se širokým okolím. 

Evidujeme-li nejstarší projevy KNP do počátku 4. tisíciletí př. n. l. a nejmladší pak 

do jeho poslední čtvrtiny, měli její nositelé vyhrazenu dobu plných 800 let.

A jen dodejme, že ji náležitě využili; v průběhu osmi staletí došlo k nebývalému 

rozmachu, jež pozvedl hospodářskou a kulturní úroveň populace na do té doby 

nezaznamenanou úroveň. V oblasti řemeslné výroby šlo o velmi kvalitní keramiku 

vypalovanou v komorových pecích, výrobu dokonalých kamenných a kostěných 

nástrojů, rozvoj místní metalurgie mědi a v neposlední řadě o specializaci v oblasti 

textilní výrob. V zemědělství se rozšířil sortiment pěstovaných plodin, samostatným 

odvětvím se stal chov hospodářských zvířat. V moravských úvalech se zvyšuje počet 

zemědělských osad, v jejich sousedství, na okraji vrchovin, jsou pravidelných 

rozestupech budována vůbec prvá pravěká hradiště (jedním z nich je právě Hrad

u Bílovic). Ruku v ruce s tím šel i duchovní vývoj obyvatel. Díky mohylovým 

pohřebištím kultury nálevkovitých pohárů, v rámci republiky objevených pouze

na střední Moravě, máme jedinečnou možnost nahlédnou do náboženských představ 

tehdejších obyvatel. 

Populace místních nálevkovitých pohárů dosáhla svého vrcholu v polovině

4. tisíciletí př. n. l., tedy v době, kdy bylo zbudováno mohutné opevnění Hradu

u Bílovic, ohraničující plochu 1,3 ha.  Výsledky výzkumu hradby s čelní kamennou 

zdí, nejzachovalejší v celé střední Evropě, jsou prezentovány na tabuli umístěné

od tohoto místa 150 m směrem k JJV.

zdroj: www.bilovice-lutotin.cz/historie-obce

Obec Bílovice-Lutotín vznikla spojením dvou samostatných obcí Bílovic a Lutotín.  Leží 7 km severozápadním směrem od středu okresního města Prostějova po stranách údolí, kterým protéká říčka Romže. Nadmořská výška 

nížinné části se pohybuje kolem 250 m (249-264m). Údolím prochází železniční trať (zastávka Lutotín, zřízena roku 1919) z Prostějova směrem na Konici a dále na Chornici v Pardubickém kraji. Koresponduje s pradávnou 

komunikační trasou, konkrétně s prostějovsko-konickou větví západovýchodní stezky, která byla součástí dálkové magistrály, spojující západ Evropy s jejím východem a pokračovala přes střední Asii do Číny.

První písemná zmínka o Bílovicích se váže k roku 1305 a později k roku 1340, ale poměrně intenzivní slovanské osídlení z 9. - 10. století, zachycené archeologickými výzkumy v nivě po obou stranách říčky

Romže a následná kontinuita osídlení až do vrcholného středověku hovoří o starobylém původu osady. Stejně tak i název obce, jméno odvozené od staročeského osobního jména Běl. Nejstarší písemné doklady mají

v první slabice biel - Bielowicze, ale od 16. století již důsledně -í-„. Z katastru obce pochází jeden z mála na okrese nalezených žárových slovanských hrobů ze 7. století našeho letopočtu. Do širšího obecného

povědomí je však zapsáno hradisko z pozdní doby kamenné (3500 př. n. l.) Hrad u Bílovic, zbudované na skalnatém ostrohu u Běleckého Mlýna. Lutotín je uveden v nedatované „nadační“ listině biskupa Jindřicha Zdíka 

(1083 1150), kladené k roku 1331, nově pak až k roku 1141. Základem jména Lutotín je osobní jméno Ľutota, tvořené k přídavnému jménu ľutý „litý“. Je ovšem také možné, že jde o domáckou podobu jmen jako Ľutobor, 

Ľutohněv, Ľutomysl, Ľutomir apod. Lutotín je tedy Lutotův majetek. Také z katastru této obce je známo mnoho cenných archeologických památek, zejména však žárové hroby ohrozimského typu z poloviny 4. tisíciletí př. n. l.

K cenným historickým památkám patří v Bílovicích lidový zděný statek se žudrem a hospodářskými budovami, 

postavený v 18. století, v Lutotíně pak kaple sv. Anny z roku 1822. Kaple sv. Floriána v Bílovicích byla vysvěcena roku 

1782. Původní zvon za 1. světové války zrekvírovaný byl později nahrazen novým pouze z daty 1914-1918. V obou částech 

obce býval hospodářský dvůr a stejně tak i vodní mlýn.

Kam vyrazit v okolí?

Tipy na pěší a cyklovýlety – www.cyklookruhy.cz/kostelecko

STEZKY K BÍLOVSKÉMU HRADU – FAUNA

OBEC BÍLOVICE-LUTOTÍN

Úzké a křehké vztahy v přírodě dokládá i druhová pestrost živočichů, která bezprostředně souvisí s druhovou pestrostí rostlin na území Střední Moravy. Velmi obecně a zjednodušeně i zde platí to, co u rostlin, tedy závislost druhové 

diverzity na členitosti terénu, pestrosti stanovišť, zoogeografickém členění a v neposlední řadě působení člověka.

Také živočichové, různé druhy nebo skupiny, osidlují krajinu podle typů prostředí. Najdeme zde druhy specializované, které žijí pouze v různých typech lesa, na loukách, ve vodním prostředí či na přechodu vodního a suchozemského 

prostředí. Významný rozdíl oproti rostlinám nacházíme v osidlování podzemních prostorů - jeskyně, půda, sedimenty dna řek a rybníků.

Foto: Marek Vojtíšek, Koláčkova galerie motýlů

Motýli procházejí během života složitým 

vývojovým cyklem (metamorfóza), který má 

čtyři stádia: vajíčko, housenka (larva), kukla 

(pupa), dospělec (imago). Na příkladu 

Hnědáska osikového (Euphydryas maturna)

a jsou představeny jednotlivá vývojová stádia.

VÝVOJOVÝ CYKLUS MOTÝLŮ

Foto: Jiří Šafář

veverka obecná zajíc polní srnec obecný hraboš polní káně lesní

4. dospělec3. kukla2. housenka (larva)1. vajíčko
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STEZKY K BÍLOVSKÉMU HRADU – FLÓRA

Botanická charakteristika území vychází z fytogeografického členění. Na území Střední Moravy můžeme nalézt prvky typické pro oblasti termofytika (Haná), mezofytika (Drahanská vrchovina, Uničovský úval, Jesenické podhůří

a Moravská brána), a dokonce i oreofytika (Nízký Jeseník). 

Pro každou z těchto fytogeografických oblastí jsou typické jiné druhy rostlin a živočichů. V oblastech termofytika se vyskytují druhy teplomilné, vyžadující vyšší průměrné teploty a mnohdy tolerující menší množství srážek. Oblast 

termofytika je taktéž charakterizována nízkými nadmořskými výškami (obecně cca do 500 m n. m.). Pro oblasti mezofytika jsou typické druhy, které laicky můžeme nazvat "zlatou střední cestou" vyžadující pro svůj optimální růst 

"průměr" jak srážkový, tak teplotní. Taktéž zde rostoucí druhy preferují střední hodnoty nadmořských výšek (obecně cca do 650 m n. m.). Oblast oreofytika je na Střední Moravě zastoupena jen okrajově v okolí Slunečné, nejvyššího 

vrcholu Nízkého Jeseníku (800 m n. m.), jsou pro ni charakteristické horské druhy rostlin tolerující nízké teploty, vyšší vlhkost a obecně drsnější klimatické podmínky (výkyvy teplot, velké rozdíly teplot den/noc). Rozmezí 

nadmořských výšek pro jednotlivé oblasti jsou orientační a velmi závisí také na morfologii území, takže se může stát, že některé druhy rostlin typické např. pro Jeseníky spatříte i v Litovelském Pomoraví.

Obecně lze vegetaci na území Střední Moravy či kdekoli jinde rozdělit například na lesní - dřevinnou, luční a mokřadní - bylinnou se všemi možnými přechody a typy společenstev.

Lesní porosty Olomoucka, Přerovska a Prostějovska doznaly od své původní středověké podoby do současnosti značných změn. Především došlo k pozměnění přirozené druhové skladby lesů vlivem jejich hospodářského využívání

a následné lesnické činnosti. Ve většině případů se z pohledu ochrany přírody jednalo o zásahy negativní. I přesto se zde dochovala řada přirozených lesních typů. 
zdroj: www.ok-tourism.cz

Foto: Jiří Šafář

zdroj: www.ochranaprirody.cz

Na Drahanské vrchovině na západu a severu okresu nalezneme řadu společenstev od teplomilných v po zrašeliněná mokřadní na planinách holoroviny nejvyšších poloh, i přesto, že vrchovina  tady  má  převážně  jednotvárnou 

geologickou  stavbu. Prakticky jedinými horninami jsou kulmské sedimenty, jen v podhůří místy překryté spraší, která obohacuje půdu živinami. Pro podhůří jsou zvláště typické teplomilné doubravy, na odlesněných místech svahů  

s mělkými půdami a skalkami bývalé pastviny, především v okolí Plumlova. Největší a nejtypičtější z nich leží ve zvláště chráněných územích. Rostou na nich ostřice nízká (Carex humilis), kostřava walliská (Festuca valesiaca),  

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), kěř skalník celokrajný (Cotoneaster intergerrimus), vzácně i trávnička obecná (Armeria vulgaris), kociánek dvoudomí (Antennaria dioica), 

vstavač obecný (Orchis morio), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), lýkovec vonný (Daphne cneorum). Spraš místy umožňuje existenci náročnějších druhů ze společenstev teplomilných plevelů. Vzácně tady roste dejvorec 

velkoplodý (Caucalis platycarpos), vraběčnice roční (Thymelaea passerina) a prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium).

konvalinka vonná kapraď samec hrachor černý líska obecná dub letní

koniklec velkokvětý ostřice nízká dejvorec velkoplodý

jedle bělokorá smrk ztepilý modřín opadavý

Foto: Jiří Šafář

MAPUJMEwww.bilovice-lutotin.cz Mapová aplikace: www.mapujme.cz/stezkykbilovskemuhradu 

značení stezek
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ZA ZAJÍMAVÝMI MÍSTY REGIONU HANÁ



6 7

Díky tzv. přechodnému období v programovém rámci PRV v gesci Minister-
stva Zemědělství ČR, jsme získali prostředky na vyhlášení další výzvy na 
podporu zemědělského a nezemědělského podnikání. V únoru jsme tedy vy-
hlásili 8. výzvu PRV, která je nyní již uzavřená, a připravuje se na provedení 
výběru naší Výběrovou komisí. Poté již bude probíhat standardní adminis-
trace prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

V 8. výzvě byly vyhlášeny 3 oblasti podpory (Fiche):
Fiche F1 - Podpora rozvoje podnikání v regionu – alokace 4 583 897 Kč
Fiche F2 - Investice do zemědělských podniků – alokace 4 583 897 Kč
Fiche F3 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – alokace 
600 000 Kč

Projekty bylo možno podávat do 18. 3. 2022 prostřednictví Portálu farmáře. 
Před tímto datem proběhla v kanceláři MAS řada konzultací, včetně spo-
lečného školení potenciálních žadatelů. K  termínu uzávěrky bylo přijato  
35 projektů:

V současné době probíhají kontroly všech projektů, případně jejich doplňo-
vání v případě chyb v administrativní kontrole. Vše se připravuje pro zase-
dání Výběrové komise, které je naplánováno na pátek 22.4.2022. Poté pro-
běhne finální schválení Radou MAS a předání žadateli a registrace na SZIF.
Vzhledem k tomu, že budou s největší pravděpodobností vyčerpány všechny 
prostředky pro tuto výzvu, Region HANÁ letos již o žádné další výzvě ne-
uvažuje. Pracujeme však na přípravě strategie pro nové plánovací období 
2021 – 2027, kde bychom měli mít k  dispozici nové prostředky. Příprava  
a realizace má vzhledem k celospolečenským okolnostem značné zpoždění, 
Region HANÁ je však připraven.

Jaroslav Brzák 
Hlavní manažer MAS

Fiche F1 - Podpora rozvoje podnikání v regionu

Fiche F2 - Investice do zemědělských podniků

Fiche F3 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

AKTUÁLNĚ - DOTACE A PODPORY RH 

ROK 2022 ZAHAJUJEME PODPOROU PODNIKÁNÍ 
Z PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV

Název projektu Celkem přijato Požadovaná dotace:

Podpora investic pro běžné, nezemědělské podnikání 19 projektů 5 439 675 Kč

Celkové plánované výdaje všech projektů: 16 215 443 Kč

Název projektu Celkem přijato Požadovaná dotace:

Podpora investic pro běžné, nezemědělské podnikání 15 projektů 6 216 646 Kč

Celkové plánované výdaje všech projektů: 15 354 290 Kč

Název projektu Celkem přijato Požadovaná dotace:

Podpora investic pro zpracovatele zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh 1 projekt 499 500 Kč

Celkové plánované výdaje projektu: 1 483 460 Kč

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

Dne 31. 12. 2021 byly ukončeny projek-
ty MAP II. Na MAP II plynule navázaly od  
1. 1. 2022 projekty MAP III, je zapojeno 
100 % škol. Nadále bude, v rámci MAP III, 

kladen důraz na vzdělávání žáků v oblasti 
předškolního, základního, zájmového a ne-
formálního vzdělávání. Dotace na projekty 
je o poznání nižší než v MAP II, přesto bu-

dou zástupci ze škol pokračovat v procesu 
plánování. Realizační tým i pracovní skupi-
ny jsou zúženy.

Marta Husičková

MAS Region HANÁ je nositelem celkem 
dvou projektů místních akčních plánů 
vzdělávání (MAP) rozdělených podle území. 
Jedná se o MAP III ORP Prostějov a MAP III 
ORP Konicko.
Oba projekty MAP III jsou zaměřeny na 
rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků v oblasti včasné péče, před-
školního, základního, zájmového a  nefor-
málního vzdělávání. Navazují na předešlé 
dva projekty místních akčních plánů MAP I 
a MAP II, které nastartovaly velmi pozitiv-
ní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč 
jednotlivými ZŠ a MŠ v územích. Vytvořená 
partnerství nadále podporují, rozšiřují spo-
lupráci a zprostředkovávají společné stra-
tegické plánování u  zapojených partnerů. 
Současně realizací těchto aktivit je v rámci 

projektů podpořeno i strategické plánová-
ní ve školách s vazbou na jednotlivé místní 
akční plány.
Hlavním cílem projektů MAP III je navá-
zat na již zrealizované MAP I a MAP II a 
připravit podmínky pro projekty MAP IV, 
zlepšit tak kvalitu vzdělávání v mateřských 
a základních školách s podporou spoluprá-
ce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání. To znamená společné informo-
vání, vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro následné společné řešení míst-
ně specifických problémů a potřeb a  vy-
hodnocování přínosů spolupráce. Tento cíl 
bude realizován prostřednictvím rozvoje a 
aktualizace MAP, evaluace procesu míst-
ního akčního plánování  a  plněním dílčích 
cílů MAP. Dílčími cíli jsou systémové zlep-

šení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní 
inkluzivní vzdělávání, nastavení rovných 
příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v 
území (dostupnost kvalitního inkluzivního 
vzdělávání každého žáka v inkluzivní ško-
le) a zkvalitnění spolupráce škol s rodiči, 
zřizovateli a veřejností (využití místních mi-
moškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání dětí 
a žáků). 
Projekty řeší další rozvoj a aktualizaci MAP, 
evaluaci procesu místního akčního pláno-
vání, jehož výsledkem bude závěrečná eva-
luační zpráva. Zároveň dojde k aktualizaci 
strategického rámce MAP do roku 2025 pro 
jednotlivé území a bude provedena aktu-
alizace akčních plánů pro roky 2023, 2024 
a 2025.

Název projektu:  MAP III ORP Konicko
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020416
Fyzická realizace projektu:  01. 01. 2022 - 30. 11. 2023
Výše podpory:  2 413 937 Kč

Nositelem projektu je Region HANÁ, z.s.
Realizuje se na území obcí  ORP Konice  -  Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Hvozd, Horní Štěpánov, 
Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, na území obcí   
ORP Olomouc  -  Drahanovice, Hněvotín, Loučany, Luběnice, Lutín, Náměšť na Hané, Slatinice, Těšetice, Ústín  a obcí na území   
ORP Litovel - Bílsko, Loučka, Olbramice, Senice na Hané, Senička.

PROJEKTY MAP III ZAČÁTKEM ROKU 
ZAHÁJILY SVOJI REALIZACI

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
V MAS REGIONU HANÁ
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MŠ Náměšť na Hané - sušení ovoce 
(sušička na ovoce z projektu MAP II)

Projekt MAP III ORP Konicko:    

• Řídící výbor 
Je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je vytvořen 
a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem 
plánování, tvorby a schvalování MAP. Skládá se ze zástupců klíčo-
vých aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící 
výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého 
předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se 
řídí platným statutem a jednacím řádem. • Platforma spolupráce ředitelů a zřizovatelů v území

Funkční a ustanovená platforma fungující na bázi pravidelných se-
tkávání zřizovatelů a ředitelů zapojených škol v projektu.

• Pracovní skupiny 
V projektu funguje od 01. 02. 2022 celkem 5 pracovních skupin (dále 
jen PS): PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro roz-
voj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, PS 
pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každé-
ho žáka, PS Pokračujeme. Velikost PS je 5 členů včetně vedoucího. 
Každá PS má svého patrona, který nad PS dohlíží. Pracovní skupiny 
budou pracovat v průběhu projektu mimo letních prázdnin až do 
konce října 2023. 

• ZŠ, MŠ, ZUŠ zapojené do projektu
Do projektu je zapojeno celkem 25 škol.

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU projektu MAP III ORP Konicko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020416

1. Zástupce RT MAP včetně zástupce realizátora projektu 
MAP:

Marta Husičková (předsedkyně MAS Region HANÁ)

Miroslava Zapletalová (hl. manažerka MAP III)

2. Zástupci zřizovatelů škol:

Michal Obrusník (starosta Konice) 

Markéta Dvořáková (starostka Stražisko) 

František Šustr (starosta Lipová) 

Michal Tichý (starosta Senice na Hané) 

3. Vedení škol, učitelé, zástupci ze školních družin:

Eva Obrusníková (ředitelka ZŠ a G města Konice) 

Hana Továrková (ředitelka MŠ Konice) 

Kateřina Dostálová (ředitelka ZŠ a MŠ Brodek u Konice) 

Pavla Popková (ředitelka ZŠ a MŠ Horní Štěpánov) 

Jana Voglová (ředitelka MŠ Raková) 

Vladimíra Pospíšilová (ředitelka ZŠ a MŠ Těšetice) 

4. Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání 
(mimo družin):

Helena Žilková (Mateřské centrum Srdíčko)  

5. Zástupce základní umělecké školy:

Daniela Blahová (ředitelka ZUŠ Konice) 

6. Zástupci rodičů, kteří jsou doporučeni MŠ nebo ZŠ

Eva Havlenová (ředitelka ZŠ a MŠ Lipová) 

7. Zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto 
obcí navštěvují školy v území 

Josef Mikulka (starosta obce Rakůvka) 

8. Zástupce Mikroregionu Konicko:

Jitka Zahálková (starostka Suchdol, místopředsedkyně Mikro-
regionu Konicko) 

Jaroslav Procházka – PŘEDSEDA ŘÍDÍCÍHO VÝBORU (mís-
tostarosta Konice, předseda Mikroregionu Konicko) 

9. Zástupce KAP:

Lenka Polachová (Odbor strategického rozvoje Olomouckého 
kraje, oddělení regionálního rozvoje) 

10. Zástupce ITI:

Petr Kolář (tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace)  

11. Zástupce centra podpory projektu SRP v daném kraji 

Michaela Foglová (Metodická podpora akčního plánování, NPI 
Olomoucký kraj)

Marie Plevová (Metodická podpora akčního plánování, NPI 
Olomoucký kraj)

• Realizační tým 
Realizační tým je celý tvořený ze zaměstnanců MAS Region HANÁ. 
Hlavní manažerkou projektu je Miroslava Zapletalová, finanční 
manažerkou projektu je Iveta Botková. Dále je v realizačním týmu 
zastoupena pozice evaluátora a koordinátora (Hana Zacpálková  
a Petr Husička).

Název školy ředitel/ředitelka
ZŠ a MŠ Bohuslavice Lenka Dlouhá
ZŠ a MŠ Brodek u Konice Kateřina Dostálová
 ZŠ a MŠ Horní Štěpánov Pavla Popková
ZŠ a MŠ Hvozd Waldemar Zatloukal
ZŠ a MŠ Kladky Lenka Hofmanová
MŠ Konice Hana Továrková
ZŠ a G Konice Eva Obrusníková
ZŠ a MŠ Lipová Eva Havlenová
MŠ Suchdol Lenka Milarová
MŠ Raková u Konice Jana Voglová
MŠ Skřípov Ivana Ošlejšková
MŠ Stražisko Eva Výmolová
MŠ Šubířov Jarmila Kalandrová
ZUŠ Konice Daniela Blahová
ZŠ a MŠ Drahanovice Hana Schafferová
ZŠ a MŠ Hněvotín Pavel Pekař
ZŠ a MŠ Loučany Veronika Richterová
MŠ Luběnice Radomíra Tylichová
ZŠ a MŠ Lutín Lenka Soušková
ZŠ a MŠ Náměšť na Hané Ladislav Havelka
ZŠ a MŠ Slatinice Pavel Ondráček
ZŠ a MŠ Těšetice Vladimíra Pospíšilová
MŠ Ústín Kateřina Coufalová
MŠ Senice na Hané Jana Gruntová
ZŠ Senice na Hané Gabriela Štefanová

Název projektu:  MAP III ORP Prostějov
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019991
Fyzická realizace projektu:  01. 01. 2022 - 30. 11. 2023
Výše podpory:  3 809 499 Kč

Nositelem projektu je MAS Region HANÁ z.s., na realizaci projektu se podílejí místní akční skupiny MAS Hanácký venkov, MAS Hanácké 
Království, MAS Prostějov venkov a město Prostějov.
Realizuje se na poměrně velkém území. Jedná se o území ORP Prostějov, části území ORP Olomouc a Vyškov (viz mapa).
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MAP III ORP Prostějov:   

• Řídící výbor 

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU projektu MAP III ORP Prostějov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019991

1. Zástupce RT MAP včetně zástupce realizátora projektu 
MAP:

Marta Husičková (MAS Region HANÁ – předsedkyně) 

Miroslava Zapletalová (hl. manažerka projektu MAP III)

2. Zástupci zřizovatelů škol:

Pavel Polcr (Arcibiskupství olomoucké – ředitel CMG) 

Bohumila Charvátová (Obec Dřevnovice - starostka) 

Milada Dosedělová (Obec Čelechovice na Hané – místosta-
rostka)

3. Vedení škol, učitelé, zástupci školních družin, školních 
klubů:

Alena Laníková (MŠ a ŠJ Kralice na Hané, příspěvková organi-
zace - ředitelka MŠ)

Marie Turková (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. - ředitelka speci-
ální ZŠ a MŠ) 

Oldřich Bezdomnikov – PŘEDSEDA ŘÍDÍCÍHO VÝBORU (ZŠ a 
MŠ Kostelec na Hané – ředitel) 

Jaroslav Vašíček (ZŠ Protivanov – ředitel) 

Marcela Blumensteinová (ZŠ a MŠ Tištín – ředitelka) 

Radim Voštinka (MŠ a ZŠ Dub nad Moravou – ředitel) 

Marcela Melková (ZŠ a MŠ Určice – ředitel) 

4. Zástupci základních uměleckých škol:

Eliška Kunčíková (ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov – ředi-
telka) 

5. Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání 
(mimo družin):

Martina Kouřilová (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s. 
– předsedkyně) 

6. Zástupce KAP:

Lenka Polachová (Odbor strategického rozvoje Olomouckého 
kraje, oddělení regionálního rozvoje) 

7. Zástupci rodičů:

Jana Tajovská (KPŠ - Klub přátel základní a mateřské školy 
Vrbátky) 

8. Zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto 
obcí navštěvují školy v území 

Robert Kříž (Obec Zdětín – starosta) 

9. Zástupce ITI:

Ondřej Lakomý (Magistrát města Olomouce - tematický koor-
dinátor ITI Olomoucké aglomerace) 

10. Zástupce MAS působících na území MAP:

Jaroslav Brzák (MAS Region HANÁ, z.s. - hlavní manažer MAS 
RH) 

Pavlína Rösslerová (MAS Hanácký venkov, z.s. – manažerka 
MAS HV) 

Michal Kuděla (MAS Hanácké Království, z.s. - animátor OP 
VVV, zaměstnanec SCLLD) 

Jaroslav Křivánek (MAS Prostějov venkov o.p.s. - pracovník 
animace SCLLD) 

11. Zástupce ORP:

Petr Ivánek (Magistrát města Prostějova - vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu) 

12. Zástupce centra podpory projektu SRP v daném kraji  
(NPI)

Michaela Foglová (Metodická podpora akčního plánování)

Marie Plevová (Metodická podpora akčního plánování)

13. Zástupce mikroregionů

Marian Fiedler (DSO Protivanovsko - starosta Malého Hradis-
ka, člen DSO a MAS MK) 

• Platforma spolupráce ředitelů a zřizovatelů v území
Funkční a ustanovená platforma fungující na bázi pravidelných se-
tkávání zřizovatelů a ředitelů zapojených škol v projektu.

• Pracovní skupiny 
V projektu funguje od 01. 02. 2022 celkem 5 pracovních skupin (dále 
jen PS): PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro roz-
voj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, PS 
pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 
žáka, PS Jedeme dál. Velikost PS je 5 členů včetně vedoucího. Ka-
ždá PS má svého patrona, který nad PS dohlíží. Pracovní skupiny 
budou pracovat v průběhu projektu mimo letních prázdnin až do 
konce října 2023. 

• ZŠ, MŠ, ZUŠ zapojené do projektu
Do projektu je zapojeno celkem 94 škol.

Školy z území MAS RH

Školy z území MAS Hanácký venkov

Školy z území města Prostějova

Školy z území MAS Hanácké Království

Školy z území MAS Prostějov venkov

Název školy ředitel/ředitelka
MŠ a ZŠ Čechy pod Kosířem Iveta Slámová
ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané Tomáš Doseděl
MŠ Bílovice - Lutotín Michaela Bernatíková
ZŠ a MŠ Kostelec na Hané Oldřich Bezdomnikov
ZŠ a MŠ Laškov Hana Mikulková
ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova Braňo Lariš
ZŠ a MŠ Pěnčín Lenka Lošťáková
ZŠ a MŠ Ptení Viera Šmilňáková
MŠ a ZŠ Smržice Jana Gulaková
MŠ Hluchov Petra Henková
MŠ Slatinky Renata Klajblová
MŠ Stařechovice Šárka Dvorská
MŠ a ZŠ Přemyslovice Marta Popelářová

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ 
Drahany Iva Zouharová

MŠ Malé Hradisko Alena Krátká
ZŠ Protivanov Jaroslav Vašíček
MŠ Protivanov Petra Krejčí
ZŠ a MŠ Rozstání Vystavělová Miloslava
MŠ Otinoves Jana Zavadilová
MŠ Niva Radoslava Bednaříková

Název školy ředitel/ředitelka
MŠ Němčice nad Hanou Pavla Buriánková
MŠ a ŠJ Doloplazy Lada Hronková
MŠ Dřevnovice Jana Přidalová
MŠ Želeč Gabriela Syrová
ZŠ a MŠ Vřesovice Dagmar Halašová
MŠ Brodek u Prostějova Zdeňka Piňosová
MŠ Dobromilice Zdislava Grmelová
MŠ Víceměřice Jitka Tihelková
MŠ Pivín Dagmar Zbožínková
ZŠ a MŠ Vrchoslavice Petra Klusalová
ZŠ nadporučíka letectva Josefa 
Františka a MŠ Otaslavice Vladimír Leitgeb

Masarykova ZŠ a MŠ 
Nezamyslice Petr Jordán

ZŠ a MŠ Tištín Marcela Blumensteinová
MŠ Mořice Alena Řezáčová
ZŠ Brodek u Prostějova Tereza Zajíčková
ZŠ Němčice nad Hanou Hana Matušková
ZŠ Pivín Květoslava Žondrová
MŠ Drysice Lenka Sedláčková
ZŠ a MŠ Pustiměř Miroslav Zourek
MŠ Radslavice Lenka Dvořanová
ZUŠ Němčice nad Hanou Ladislav Gazdag

Název školy ředitel/ředitelka
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 Roman Pazdera
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 52 Radim Weisser
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 Jana Prokopová
ZŠ a MŠ  Prostějov, Kollárova  ul. 4 Josef Hrachovec

SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s., 
Prostějov, Tetín 1 Marie Turková

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Petra Rubáčová
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Martina Šírková 

Reálné gymnázium a ZŠ města 
Prostějova, Studentská ul. 2 Rostislav Halaš

SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, Prostějov Pavlína Jedličková
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov Jan Krchňavý
ZUŠ V. Ambrose Prostějov, 
Kravařova 14 Eliška Kunčíková

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a Iveta Bittnerová
MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 Alena Hekalová
MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 Monika Zbudilová
MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 Luďka Musilová
MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 Jana Baarová

Cyrilometodějské gymnázium, 
ZŠ a MŠ Prostějov Pavel Polcr

Název školy ředitel/ředitelka
ZŠ a MŠ Grygov Hana Navrátilová
ZŠ a MŠ Kožušany-Tážaly Zdeňka Vašíčková
ZŠ a MŠ Majetín Markéta Čecháková
MŠ Suchonice Jana Lužová
MŠ Velký Týnec Irena Sehnalová
ZŠ a MŠ Charváty Petr Němec
MŠ Věrovany Iveta Konečná
ZŠ a MŠ Blatec Hana Bednářová
ZŠ Věrovany Jana Pospíšilová
MŠ Krčmaň Klára Felnerová
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou Radim Voštinka
ZŠ Mildy Petřkové Velký Týnec Tomáš Jurka

Název školy ředitel/ředitelka
ZŠ a MŠ Bedihošť Michal Jahn
MŠ Biskupice Zdeňka Čechová
MŠ Čehovice Ivana Špačková
MŠ Čelčice Pavlína Bebčáková
MŠ Držovice Milena Zapletalová
ZŠ Hrubčice Radmila Smolková
MŠ Hrubčice Jana Přidálková
ZŠ Klenovice na Hané Veronika Hulová
MŠ Klenovice na Hané Miroslava Zapletalová

ZŠ Kralice na Hané Lenka Nováková
MŠ a ŠJ Kralice na Hané Alena Laníková
ZŠ Krumsín Martin Dostál
ZŠ a MŠ Mostkovice Marcela Koudelková
ZŠ a MŠ Myslejovice Alice Lorencová
MŠ Ohrozim Lenka Burgrová
ZŠ Plumlov Simona Zapletalová
MŠ Plumlov Silvie Soldánová
ZUŠ Plumlov Ivan Malík
MŠ Prostějovičky Hana Hradečná
ZŠ a MŠ Určice Marcela Melková
MŠ Vícov Jitka Štogrynová
MŠ Kelčice Jana Dostálová
ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky Michal Vysloužil
MŠ Ivaň Hana Cetkovská
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Miroslava Zapletalová 
hlavní manažer projektu

Na projektech místních akčních plánů 
stejně jako v MAS Region Haná jsem 
začala pracovat od září 2018. V  sou-
časné době zastávám pozici hlavní 
manažerky v  projektech místního 
akčního plánování MAP III ORP Pro-
stějov a MAP III ORP Konicko. Odpo-

vídám za celkové řízení těchto projektů, za provádění řízení rizik 
projektů, hodnocení průběhu projektů, přípravu Zpráv o realizaci 
a jejich správnost. Dohlížím na správnost výběrových a zadávacích 
řízení, správnost změn v projektech, řádný chod projektů v souladu 
s harmonogramem. Sleduji správnost a vyhodnocování naplňování 
indikátorů. Účastním se kontrol, komunikuji s pracovníky řídícího 
orgánu a jsem hlavní kontaktní osobou projektu.
Vedle této pracovní pozice jsem zároveň patronkou pracovní skupi-
ny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka a patronkou pracovní skupiny financování.
Obor školství je pro mne opravdu zajímavým a lákavým odvětvím, 
ve kterém je stále co objevovat. Mám dva syny v mladším školním 
věku, a i proto mi na rozvoji a budoucnosti vzdělávacího systému 
velmi záleží.
V minulosti jsem se podílela na projektech ekonomických analýz  
a studií proveditelnosti se zaměřením na obor doprava a staveb-
nictví. Mezi nejvýznamnější z nich patří SoNorA a ChemLog, kte-
ré byly spolufinancované z programu OP Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa (v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje 
ERDF). V rámci těchto projektů jsem získávala svoje manažerské 
zkušenosti, které jsem podpořila dalším magisterským studiem 
na VŠE v Praze obor „Podnikání a management v průmyslu“. 
Projekt MAP III považuji za kvalitní projekt s dobrou myšlenkou. 
Pevně věřím, že stanovené cíle tohoto projektu a realizace jeho ak-
tivit budou velkým přínosem pro rozvoj školství a napomohou ke 
zkvalitnění výuky našich dětí, které jsou naší budoucností.

Petr Husička
koordinátor/facilitátor pro území 
MAS Region HANÁ

Již od roku 2012 jsem zaměstnancem 
MAS Region HANÁ. Mým prvním pro-
jektem, na kterém jsem spolupraco-
val, byl projekt meziobecní spoluprá-
ce. Byl jsem  analytikem pro oblast 
školství, odpadů a veřejné správy.  

Tento projekt byl realizován pod záštitou Svazu měst a obcí. Dal-
ším projektem, který jsem u nás na masce pomáhal realizovat, byl 
projekt Sdružení místních samospráv  s názvem MAS JAKO NÁ-
STROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ.  Cílem 
projektu bylo podpoření spolupráce obcí zapojených do platforem 
místních akčních skupin (MAS). Ambicí projektu bylo skloubení po-
tenciálu modelu víceúrovňové veřejné správy ve venkovském pro-
storu s principy fungování certifikovaných MAS. 
Projektem, který věcně souvisel s projektem Společně pro rozvoj 
školství- MAP II ORP Prostějov byl projekt MAP I ORP Prostějov. 
Tento projekt byl realizován dva roky. V projektu MAP I jsem pra-

coval na pozici koordinátora a realizoval  aktivity, které vzešly z po-
třeb území. Na tyto dva projekty plynule navázal právě projekt MAP 
II ORP Prostějov, který by měl naplánovat další aktivity pro projekt 
MAP IV, kde již bude opět možné i implantovat aktivity vyzkoušené 
v rámci projektu MAP II.
V současné době se již šestým rokem věnuji animaci škol. Co je 
vlastně animace? Je to pomoc při realizaci projektů zjednoduše-
ného vykazování u projektů škol. V rámci mé práce aktivně komu-
nikuji se školami v regionu a řešíme dané projekty. První projekty 
začaly být realizované již v roce 2016. Školám pomáhám  od pr-
votních návrhů projektů,  se zástupci školy projdeme možnosti, 
na jaké finance škola může dosáhnout atd. Školám pomáhám od 
prvotních úvah o projektu po zpracování žádosti, případné připo-
mínky k projektu. Pro školy zpracovávám i zprávy o realizaci a zá-
věrečné zprávy.     
V projektu MAP III zastávám funkci koordinátora. Funkce koordi-
nátora v projektu má na starosti realizaci aktivit z akčního plánu, 
realizaci pracovních skupin.
Projekt MAP III ORP Prostějov je dle mého názoru vhodným ná-
strojem k plánování ve školství. 

Ivana Nováková 
koordinátor/facilitátor  
pro město Prostějov
Zaměstnankyní MAS Region HANÁ 
jsem již od 1. 9. 2018, kdy jsem se při-
pojila do projektu „Společně pro roz-
voj školství MAP II“. Pracuji na Odboru 
školství, sportu a kultury Magistrátu 
města Prostějova jako vedoucí oddě-

lení státní správy a samosprávy. Předtím jsem pracovala na Od-
boru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje jako 

rozpočtář. Mé pracovní zkušenosti jsou tedy velmi užitečné i pro 
práci na projektu „Společně pro rozvoj školství – MAP III“. 
V projektu MAP III zastávám funkci koordinátora - facilitátora. Tato 
funkce v projektu má na starosti především evaluaci MAP I a II  
a sestavování akčních plánů pro MAP IV.

Ilona Božková 
kordinátor/facilitátor 
pro město Prostějov

Zaměstnancem MAS Region HANÁ 
jsem od roku 2018. Mojí náplní práce 
jako koordinátora a facilitátora je dis-
kuze s pedagogickými i ostatními od-
borníky, účast na setkání s rodiči, od-
borníky, jednání řídícího výboru MAP. 

Podílím se na realizaci plánování klíčových aktivit a na spolupráci 
škol a plánování strategického rozvoje škol do dalšího období. 

Jsem garantem pracovní skupiny Matematická gramotnost. Pra-
covní skupina má za úkol přiblížit dětem a žákům matematiku 
zábavně a připravovat různé aktivity vedené zkušenými odborníky 
z oblasti matematiky. V minulém období MAPu II se tyto body po-
dařilo úspěšně plnit. Pracovní skupina realizovala mnoho aktivit na 
podporu matematické gramotnosti. Vždy vycházela z konkrétních 
požadavků škol a reagovala i na aktuální situaci ve společnosti. 
Díky chytrému naplánování vhodných aktivit, pokračují aktivity  
v MAPu III a školy mají možnost vzájemně spolupracovat a předá-
vat si pomůcky pro matematiku. 

Jaroslav Křivánek 
koordinátor/facilitátor 
pro území MAS Prostějov venkov

Ke školství a vzdělávání jsem měl vždy 
blízko. Ať už to bylo zaměření mého 
studia na učitelství pro střední školy, 
vedení spolku Velkomoravané usku-
tečňující historické zážitkové vzdělá-

vání, nebo působení na Ekocentru IRIS v Prostějově. 
Od roku 2016 působím jako zaměstnanec MAS Prostějov ven-
kov. Zde se, mimo administrace programových rámců IROP, PRV  
a OPŽP, má pracovní náplň zaměřuje na systematickou pomoc 

školám s přípravou a realizací šablonových projektů. V roce 2017 
jsem působil jako odborný řešitel v projektu „Místní akční plán 
školství v SO ORP Prostějov“ (MAP I), který realizovala naše MAS. 
Od roku 2018 do konce roku 2021 jsem působil na pozici koordiná-
tora a facilitátora v projektu „Společně pro rozvoj školství - MAP II 
ORP Prostějov“. Na tuto dlouhodobou a systematickou práci bych 
rád navázal také v projektu „MAP III ORP Prostějov“. 
Přál bych si, aby spolupráce a vazby vzniklé na platformě projektů 
MAP byly stálé a zůstaly funkční i po jejich ukončení. Pak by myš-
lenka trvalého rozvoje školství měla otevřené dveře i do dalších let.

Iveta Botková
finanční manažer projektu

Mou hlavní pracovní oblastí je ekono-
mie, finance a účetnictví ,  kde jsem 
tak v  praxi zúročila studium oboru 
Hospodářská politika a správa s obo-
rou specializací zaměřenou na zdaňo-
vání a dále studium oboru Podniková 
ekonomie a management.
Účetnictví a daním se věnuji již téměř 

25 let, nejprve jako zaměstnanec v účetní a auditorské firmě, poz-
ději jako OSVČ a nyní již jako společník ve dvou organizacích za-
bývající se zpracováním účetnictví a ekonomickým poradenstvím 
všem typům daňových subjektů. Ve velké míře se věnuji účetnictví 
a účetnímu poradenství v neziskovém sektoru. Mimo MAS Region 
HANÁ, z.s. působím jako finanční účetní také v MAS Prostějov ven-
kov, o.p.s. a v MAS Bystřička o.p.s. 
Součástí MAS Region HANÁ jsem od roku 2014, nejprve jsem zde 
působila pouze jako externí účetní a během dalších let se spolu-
práce rozvinula i do projektové oblasti se zaměřením na finanč-
ní management. V  minulých obdobích jsem spolupracovala na 

projektu Místní akční plán vzdělávání  v ORP KONICE, kde nosi-
telem projektu byl Region HANÁ, z.s. a Místní akční plán školství  
v SO ORP Prostějov, kde nositelem projektu byl Prostějov venkov, 
o.p.s.. Na pozici finanční manažerky jsem působila i v navazujících 
projektech Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov  
a Venkovské školy Regionu HANÁ společně - MAP II. 
V minulosti jsem také získala zkušenosti v rámci projektů ESF, kde 
jsem v mnoha projektech působila jako projektová a finanční ma-
nažerka (OP VK, OP LZZ) a také jako konzultantka v oblasti pracov-
něprávní, ekonomie a financí (OP LZZ ). 
Další mojí aktivitou je oblast prorodinných aktivit. Jsem zaklada-
telka a předsedkyně spolku Rodinné centrum Pohádka, z.s., koor-
dinátorka projektových aktivit (projekty vyhlašované Ministerstvem 
práce a  sociálních věcí v  oblasti podpory rodiny). Dále působím 
jako člen výboru organizace Přirozené vzdělávací a výchovné cen-
trum z.s., kde funguji jako projektová manažerka (poskytovatel 
MPSV, dotační program RODINA). V minulosti jsem také působila 
jako koordinátorka projektu Společnou cestou naproti rodině a dě-
tem, program Leader MAS Region Haná. 

Hana Zacpálková 
evaluátor projektu

Již čtvrtým rokem pracuji na  Regio-
nu HANÁ jako projektová manažerka. 
Věnuji se projektům obcí, podnikatelů, 
zemědělců či spolků, kterým pomá-
hám získat dotace z Programu rozvoje 
venkova.
Dále jsem zde tři roky působila ve 
funkci hlavní manažerky projektu 

místního akčního plánování s  názvem „Venkovské školy Regionu 
HANÁ společně – MAP II“. Jako hlavní manažerka jsem zodpoví-
dala za celkový chod projektu, vedla jsem a řídila realizační tým.  
Rozdělovala jsem úkoly mezi odborný tým. Komunikovala jsem  
s administrátorkou projektu na Řídícím orgánu. S finanční mana-

žerkou jsem řešila finanční stránku projektu, spolu jsme průběžně 
kontrolovaly čerpání rozpočtu, výkazy práce, chystaly podklady pro 
mzdy a další. Připravovala jsem Zprávy o realizaci projektu atp.
Nyní se budu věnovat práci evaluátora pro projekt MAP III ORP 
Prostějov. Budu se věnovat aktivitě Evaluace procesu místního 
akčního plánování. Cílem této činnosti bude vyhodnocení celého 
procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném 
území probíhal v programovém období 2014-2020. Společně s Re-
alizačním týmem budu rekapitulovat cíle celého akčního plánová-
ní v území, stanovíme evaluační otázky, jakým způsobem bude na 
otázky odpovězeno, jaká data k tomu budou potřeba, jakým způso-
bem budou tato data sbírána a zpracována. 
Věřím, že tato aktivita napomůže dalšímu bohatému rozvoji škol-
ství v našem Regionu.

Realizační tým projektu Společně pro rozvoj školství – MAP III ORP Prostějov se představuje   
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nických podmínek, areál zámku byl po ce-
lou dobu rezervován jen pro naši MŠ.  Celé 
dopoledne bylo opravdu nádherné a všichni 
jsme se po celou dobu cítili jako v opravdo-
vé vánoční pohádce.
Vážení čtenáři, přejeme Vám mnoho zdra-
ví, málo starostí, hodně radosti a plno pře-
krásných dnů.

MŠ Bílovice – Lutotín

MŠ HLUCHOV
PROJEKTOVÝ DEN -  Zimní olympiáda
Zimní olympiáda v naší školce začala už na 
začátku týdne motivační pohádkou. 

,,O KRTKOVI‘‘, kterého probudila veliká 
rána zázračného prkýnka /snowboard/, 
díky kterému se dostal do neznámé oblas-
ti. Děti se tak dozvěděli, kde právě probíhá 
zimní olympiáda. Panda, který byl masko-
tem letošní zimní olympiády 2022, jim uká-
zal, kde na mapě leží jednotlivé kontinenty, 
které znázorňují barevné kruhy olympiády. 
Dalším poznáním pro děti byla naše česká 
vlajka a také poslech státní hymny a její 
význam.  Českou vlajku si samy vyrobily  
a význam a uspořádání barev si velmi dob-
ře zapamatovaly. Každý den si děti mohly 

vyzkoušet jednotlivé disciplíny v  podo-
bě zábavných her, jako je slalom, jízda na 
bobech, střelba na terč, bruslení, hokej.
 I když nám zimní počasí nedopřálo sně-
hovou nadílku, ničím jsme se nenechali 
odradit a naše zimní olympiáda proběhla 
v  prostorách mateřské školky.  K zimním 
sportům také patří odměny za vykona-
ný sport a účast. Víme, že děti velmi rády 
dostávají sladké odměny, ale protože i děti 
souhlasily, že ten kdo sportuje a chce být 
zdraví, nemusí mít vždy jen sladkosti, ale 
třeba může dostat diplom nebo medaile. To 
také byl jeden z dalších úkolů pro děti, kte-
ré si samy z odlitků sádry vyrobily placky, 
které pak natřely zlatou barvou a nálepkou 
olympijských her. 
V závěru týdne proběhla zimní olympiáda, 
tak já má být. Každý závodník měl své čís-
lo, musel se všem představit, sdělit z jaké 
země pochází a ukázat své schopnosti 
v jednotlivých disciplínách. Nejvíce děti za-
ujaly lyže a střelba na terč v podobě biatlo-
nu, další překážkou, u které se děti zapotily, 
bylo bruslení na ledě a házení olympijských 
kruhů na kužel. Všechny děti s  nadšením  
a úsměvem zdolávaly jednotlivé disciplíny  
a měly velkou radost, když se dostaly až 
k cíli. 
Všechny děti, nakonec dostaly medaile  
a zlatý penízek pro štěstí.  Další zimní olym-
piáda nás čeká zase až za čtyři roky.  Děti 
to ale prý tak dlouho nevydrží a raději si ji 
uspořádáme v  dalším následujícím roce.  
Všichni jsme se osvěžili zdravým ovocným 
džusem a popřáli si hodně sil do dalšího 
sportování. Zimní olympiáda byla náročná, 
ale úsměv na dětských tvářích byl ten nej-
krásnější zážitek, který je to nejcennější na 
světě.

Hana Nováková

ZŠ a MŠ HNĚVOTÍN

PROJEKTOVÝ DEN U MOTÝLKŮ

„LOUTKOVÉ DIVADLO“ ( 18.1. 2022 )
Projektový den v MŠ pod názvem „Loutkové 
divadlo“ určený pro děti od 3 do 5 let probí-
hal ve spolupráci se společností BUUK.
„BUUK“ je všestranná didaktická pomůcka, 
která hravou formou rozvíjí samostatnost 
dětí, fantazii, smyslové vnímání, logické 
uvažování a v neposlední řadě pak jemnou 
motoriku. 
Úterní den se ve třídě Motýlků stává téměř 
tradičním dnem velkých příprav, změn  
a překvapení. Od brzkých ranních ho-
din si děti ve třídě hrály v  dřevě-
ném domečku s  loutkami, skláda-
ly rozstříhané obrázky pohádek nebo 
jen tak malovaly pohádkové postavy.                                                                                                                                   
Po společném přivítání, rytmizaci slov 
podle obrázků pohádek a seznámení se  
s „babičkou Zdenkou“ si děti společně po-
vídaly o divadle, z  čeho se vyrábí loutky, 
kulisy nebo také jaké znají druhy loutek.                                                                                
Po svačince a krátkém seznámení nastalo 
velké dělení dětí do tří skupinek. Na každou 
skupinku čekalo jiné překvapení – v  první 
skupince pomáhaly stavět divadlo, ve dru-
hé si vyzkoušely poskládat kulisy a ve třetí 
dokonce upravit různé kousky dřeva a sle-
povat je. Nikdo o žádnou aktivitu nepřišel, 
protože děti se vystřídaly u všech tří sto-
lečků.  Po cvičení s  barevnými kuželkami 
nastaly velké přípravy na samotné divadlo. 
S „babičkou Zdenkou“ a s pomocí paní uči-
telek si děti tzv. ušily vstupenky do divadla, 
bez které nikdo nemůže na pohádku přijít.                                                                                                
Odměnou všem šikovným dětem bylo 
loutkové představení O Šípkové Růžence, 
které hrála „babička Zdenka“ přímo ve 
společně vytvořeném divadle, které nám 
ve třídě zůstane. Jen nás všechny ješ-
tě čeká dokončit všechny kulisy a loutky.                                                  
Zasloužený potlesk patřil nejen sympatické 
„babičce Zdence“, ale celému týmu spo-
lečnosti BUUK, v jehož spolupráci probíhal 
celý projektový den.

Drahomíra Bártová
učitelka Motýlků v MŠ Hněvotín
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Pavlína Rösslerová 
koordinátor/facilitátor 
pro území MAS Hanácký venkov

V  oblastí místního akčního plánu 
(MAP) vzdělávání v oblasti mateřské-
ho a základního školství na Prostě-
jovsku se pohybuji od podzimu roku 
2021, kdy jsem působila v  projektu 
„Společně pro rozvoj školství – MAP II 

ORP Prostějov“ v roli koordinátora a facilitátora. Nyní plním úko-
ly v  roli koordinátora a facilitátora v  navazujícím projektu „Spo-
lečně pro rozvoj školství – MAP III ORP Prostějov“. Mým úkolem 
je komunikovat se školskými zařízeními z  územní působnosti  

MAS Hanácký venkov, z.s., účastnit se diskuzí s  pedagogickými 
pracovníky, setkání s  rodiči i odborníky, jednání řídícího výboru  
a pracovních skupin MAP. Podporovat školy ve zpracování jejich 
vize rozvoje, popisu potřeb škol či strategických plánů rozvoje. Ko-
ordinovat zpracování a aktualizaci MAP, akčního plánu a strategic-
kého rámce včetně investičních priorit. Spolupodílet se na realizaci 
neinvestičních aktivit zaměřených na spolupráci škol.
Hlavní přínos projektu spatřuji především v oblasti budování part-
nerství, protože spolupráce, setkávání a vzájemná výměna zku-
šeností je prospěšná nejen pro projekt MAP, ale především pro 
všechny zúčastněné. Přála bych si, aby se v rámci projektu MAP 
III podařilo rozvinout hodnotné a smysluplné aktivity podporující 
kvalitní vzdělávání dětí a žáků.

Michal Kuděla 
koordinátor/facilitátor 
pro území MAS Hanácké Království

Po studiu na univerzitě jsem pracoval 
jako asistent na Slezské univerzitě 
v  Opavě, kde jsem dle svého odbor-
ného zaměření přednášel problema-
tiku týkající se oblastí veřejné správy  
a samosprávy, regionální politiky, po-
litických systémů či politického mar-

ketingu a volebních systémů. S  problematikou rozvoje venkova 
jsem se poprvé setkal během svého doktorského studia na Univer-
zitě Palackého v Olomouci. Spolupracoval jsem na řadě projektů, 
které se zaměřovaly právě na otázky rozvoje venkovských oblastí. 
Od roku 2017 jsem manažerem v Místní akční skupině Hanácké 
Království, kde mám na starost, mimo jiné, i oblast školství. Ze-

jména pak animaci v rámci OP VVV, v nadcházejícím období OP JAK 
a dále MAP a investiční projekty ve školách z IROP. Jsem nesmír-
ně rád, že po úspěšném ukončení projektu MAP II, kde jsem měl 
na starosti oblast polytechnické výchovy, mohu se skvělým týmem 
pod vedením Ing. Miroslavy Zapletalové z MAS Region HANÁ, po-
kračovat i v tomto projektu a přispět ke zlepšování školství u nás na 
Hané. Čeká nás celá řada úkolů, příprav, strategického plánování 
a zejména pak tvorba jízdního řádu implementačních aktivit pro 
následující roky.

MŠ BÍLOVICE-LUTOTÍN

Jak jsme v MŠ prožívali advent a Vánoce
Čas rychle plyne a my přemýšlíme, co 
pěkného napsat. Máme za sebou všichni 
náročné období, ve kterém jsme zjistili, že 
popřát někomu mnoho zdraví není oby-
čejným klišé, ale upřímné gesto. Rozhodli 
jsme se psát o období plném naděje, míru, 
přátelství a lásky, o období, kterému se říká 
advent.
V  tomto kouzelném období čekala na děti 
z MŠ Bílovice – Lutotín spousta aktivit  
a překvapení. Naším cílem bylo, aby každá 
činnost, každý prožitek probíhal v poklidu, 
beze spěchu a s dobrou náladou. Společně 
s  dětmi jsme koncem minulého roku vá-
nočně vyzdobili celou naši školku, z  obou 
tříd vyzařovala voňavá vánoční atmosféra. 
Děti si s pomocí nás, učitelek, ozdobily vá-
noční stromečky a postavily město Betlém, 
v adventním kalendáři nacházely každý den 
překvapení v  podobě nejrůznějších úkolů  
a aktivit, které s nadšením plnily. Všechny 
nalezené úkoly a aktivity se týkaly před-

vánočního období. Děti se na tyto činnosti 
velice těšily a každý den netrpělivě hledaly 
obálky adventního kalendáře s novým úko-
lem. Seznámily se s významem adventních 
nedělí, se svíčkami na adventním věn-
ci, povídali jsme si  o vánočních tradicích  
a zvycích nejen u nás, ale i ve světě, o tom, 
jak se slavily Vánoce v  minulých dobách. 
V rámci prožitkového učení si děti vyzkou-
šely spoustu vánočních zvyků např. házení 
střevícem, rozkrajovala se krásná červe-
ná jablíčka, v nichž se hledaly hvězdičky, 
děti pouštěly lodičky, zpívaly koledy, vyrá-
běly drobné dárečky a vánoční přáníčka. 
Do školky zavítal také Mikuláš s  andělem  
a čertíkem. Naše paní učitelky byly k  ne-
poznání a děti se nestačily divit, co o nich 
Mikuláš všechno ví.
Jedno překrásné adventní dopoledne pro-
žily děti také na zámku v Čechách pod 
Kosířem. Pro děti byl připraven edukační 
vánoční program s dílničkou. Ten den bylo 
opravdu překrásné zimní počasí. Skuteč-
ná ,,Ladovská zima“, sněhu bylo po kolena  
a v nádherném parku v  Čechách pod Ko-

sířem se děti cítily jako v  pohádce  ,,Le-
dové království“. Na nádvoří zámku si děti 
prohlédly velký dřevěný betlém, zazvonily 
si na zvoničku, v  každé komnatě zámku  
čekalo na děti vánoční překvapení. V  pře-
krásně vyzdobeném interiéru zámku se 
děti dozvěděly, jak se slavily Vánoce v mi-
nulých dobách, seznámily se s   tradičními  
i netradičními vánočními zvyky a pověrami, 
prohlédly si různé adventní věnce, výstavu 
betlémů z netradičních materiálů. U vá-
nočního stromečku si děti zazpívaly koledy, 
také byla pro ně připravena krátká loutková 
pohádka. Velkou radost měly děti z ,,kou-
zelného měsíčního prášku“, kterým byly 
na závěr programu odměněny. V dílničce 
panovala skutečná kouzelná vánoční atmo-
sféra. Pro děti byly připraveny fixy a vánoční 
stromečky, které si děti s radostí vyzdobi-
ly. Velkým překvapením byl pro děti pán 
s kytarou, který po celou dobu dětem hrál  
a zpíval nejznámější vánoční koledy a děti,  
i my učitelky,  jsme  spontánně zpívaly 
s ním. Program na zámku v Čechách pod 
Kosířem proběhl za velice přísných hygie-

ZE ŠKOL A ŠKOLEK 
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reálně vypadající plyšová zvířata a přírodni-
ny. S dětmi byl veden rozhovor o tom, jaká 
zvířátka v  příběhu vystupovala, co se jim 
stalo a jak vypadá jejich život v zimě. Děti 
si také vyrobily nahřívací pohankový pytlík 
naplněný obilím a pohankovými slupkami. 
V  další části se děti podívaly na krmítko, 
na ptáky, kteří k němu v zimě létají a co je 
vhodné na krmítko sypat. Nakonec si kaž-
dý vyrobil jednoduché krmítko pro ptáky ze 
šišky, semínek a tuku. Na závěr děti spo-
lečně rozvěsily krmítka na školní zahradě, 
kde mohou ptáky pozorovat. Průběžně také 
zařazujeme do vzdělávání debaty s  dětmi 
o tom, jak by se mělo zacházet s různými 
zdroji. Děti se hravou formou například 
dozvídají, jak to má kapka vody náročné, 
než doteče do našeho kohoutku, a proč je 
nutné vodou šetřit. Byl zvolen i třídní spo-
řínek vody. Velkým přínosem pro naši kaž-
dodenní práci bylo také získání kontejnerů 
z Regionu HANÁ na třídění odpadů pro děti 
v MŠ. K těmto kontejnerům jsme obdrželi  
i metodické listy, se kterými se velmi dobře 
pracuje. V  rámci projektového dopoledne 
se děti dozvěděly, co je odpad, jak vzniká, 
jak se třídí a jak lze předcházet jeho vzni-
ku. Děti si zkusily pomocí zraku, sluchu  
i hmatu rozeznat plast od papíru, či stříbr-
ný plast od kovu. Také se dozvěděly, kam 
jednotlivé roztříděné odpady z  barevných 
popelnic putují a co se s nimi děje dál. A že 
bioodpadem se nemusí plnit jenom hnědé 
popelnice, ale lze jej zpracovat kompo-
stováním. Environmentální výchova, to je 
svět, který dítě obklopuje. Stačí vnímat svět 
kolem nás, všímat si s  dětmi souvislostí, 
které tam jsou, je to v podstatě nejpřiroze-
nější forma vzdělávání. Měli bychom využít 
vnímavosti dětí v tomto období a ukázat jim 
cestu, jak chránit životní prostředí, jak šet-
řit a neplýtvat zdroji. Jde o naši budoucnost 
a my děti pro budoucnost vychováváme  
a připravujeme.  

Marie Krejcarová

MŠ SENICE NA HANÉ

Z činnosti MŠ v Senici na Hané
Tety a učitelky nacvičily letos pro děti naší 
mateřské školy divadelní představení, a to 
Nezbednou pohádku od Josefa Lady. V po-
hádce se odvážná princezna Anka vydala 
do pekla vysvobodit hodného Honzu. Toho 
unesli popletení čerti omylem místo lako-
mého souseda. Pohádka plná laskavého 
humoru, veselých situací a písniček si děti 
získala.  Amatérské herečky byly odměně-
ny radostným smíchem a hlasitým potles-
kem. Již v předchozích letech jsme pořá-
dali divadelní představení ve vlastní režii. 
Dokonce jsme pozvali děti z 1. a 2. třídy 
základní školy s paní učitelkami.
V únoru nás navštívili členové loutkové-
ho divadélka z Hodonína. Představili se 
s pohádkou Krtek a rytíř, při níž se děti 
ohromně bavily.
Konečně se po dvou letech účastníme pla-
veckého výcviku v Litovli. Předškoláčci, 
kteří výcvik absolvují, reagují velice dobře  
a jsou často chváleni. Nikdo z nich nepláče 
a na další lekce se těší.
Začátkem března jsme navázali na tradici 
,,Slavnostních dnů“, kdy se všechny děti 
setkají v  jedné třídě a je pro ně připraven 
bohatý program. První letošní proběhl ve 
třídě Ježečků, kdy si paní učitelky připravily 
Karneval plný zvířátek, kterým nás prová-
zeli šašci Franta a Karel. Děti se společně 
zasmály, zatancovaly, zazpívaly, vyzkoušely 
svoje dovednosti. Také si zasoutěžily a zví-
tězily všechny. Jejich masky zvířátek byly 
originální a za pomoci dospělých i vlastno-
ručně  vyrobené.
Teď, po uvolnění, budeme takové akce po-
řádat častěji a moc se těšíme. Po dvou le-
tech bychom chtěli navázat na tradiční akci 
naší mateřské školy ,,Čarovný les“.
Doufáme, že to konečně letos vyjde. Držte 
nám palce, doufáme, že 4. června se uvi-

díme v  senické skále. Prodej zbývajících 
vstupenek pro veřejnost proběhne od 25.  
do 29. dubna přímo v mateřské škole. Po-
drobnější informace budou průběžně zve-
řejňovány na stránkách školy.

Zaměstnanci 
MŠ Senice na Hané

MŠ ŠUBÍŘOV
Naše přírodní školka
Školka Šubířov je malá přírodní školka 
uprostřed krásných lesů, luk a rybníčků. 
Pro nás a naše děti je to jedinečná příleži-

tost trávit co nejvíce času venku. Poznání, 
zkoumání, zážitky, hraní a toulaní přírodou, 
to je náš svět.  
Za velkého přispění Regionu HANÁ, jejich 
poutavých publikací, metodických materiá-
lů a pomůcek jsme s dětmi mohli vyzkoušet 
velkou spoustu činností, pozorování, poku-
sů a her. 
Na jaře jsme klíčili, seli a sázeli, zkouma-
li nejen jednotlivá semínka, ale také půdu  
a hmyz v  ní žijící, vodu v  rybníčcích, po-
tůčcích i tu školkovou z  vodovodu.  Stali 
jsme se farmáři a pomáhali s  jehňátky  
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OBJEVUJEME SVĚT ŽAB
V pátek 25. 3. 2022 proběhl v MŠ Hněvotín 
projektový den s  názvem „Kvaky kvak, 
jede sem čáp!“.  Na úvod si děti prohlédly 
akvárium se živými africkými žábami drá-
patkami vodními . Následně byla lektorkou  
Mgr. Terezou Pacovskou vedena s dětmi dis-
kuze o stavbě těla bezocasých obojživelníků  
a o druzích žab žijících na našem území.  
Pomocí doprovodných pohybových aktivit   
a otázek byly děti motivovány k naslouchá-
ní informací a aktivnímu zapojení se do 
programu. Děti se dozvěděly, jak se různé 
druhy žab chovají, když jsou v  ohrožení, 
jak se mají děti  při kontaktu s žábou cho-
vat a v jakém období mohou žáby ve volné 
přírodě spatřit. Pomocí hraček byla dětem 
představena a pojmenována vývojová stadia 
žab. Prostřednictvím poslechu nahrávek se 
děti seznámily  s různými zvukovými pro-
jevy žab, které si mohly rovněž vyzkoušet 
napodobit. Zdůrazněn byl  přínos těchto 
obojživelníků  v ekosystému.
Ve druhé části programu si děti vyzkoušely 
jaké to je, když čáp loví dlouhým zobákem 
malé žabky, kdy pomocí dřívek přenášely 
žabky z  jednoho pomyslného rybníku do 
druhého. Závěr projektového dne děti vy-
tvářely z donesených sklenic lucerničky dle 
vlastní fantazie. K dispozici měly voskovky 
a šablonu žabky, průsvitný papír,  kytičky 
různých barev, vystřiženou travičku na na-
lepení.
Téma  i způsob vedení projektového dne 
upoutali u dětí pozornost. Odnesly si nové 
poznatky o bezocasých obojživelnících 
včetně vlastního výrobku. 
Těšíme se na další spolupráci s Mgr. Pacov-
skou.

PROJEKTOVÝ DEN U VČELIČEK 
„PRAVĚKÝ HRNČÍŘ“ (11. 1. 2022)
Úterý 11. 1. 2022 patřilo nejenom číslici  
1 a 2, ale hlavně dětem v oddělení Včeliček. 
Ráno, když se všechny děti sešly, přišla prv-

ní otázka: „Dnes tu budete s námi vy, paní 
učitelko? Kde je naše paní učitelka?“ Sedli 
jsme si společně v herně na koberec a vše 
jsem dětem vysvětlila. Čekal je prima den, 
vrátí se o mnoho let nazpět, kdy lidé ne-
znali moderní nádobí, žili v jeskyních, živili 
se tím, co si ulovili a oblečeni byli do toho, 
co jim příroda poskytla (kůže ze zvířat, 
kosti, jako doplněk apod..) Ano, je to doba 
pravěká. „Víte někdo, jak vypadal pravěký 
muž? A co mamut, dokážete ho někdo po-
psat?“ : zazněla otázka ze strany paní uči-
telky a v tu chvíli se dostalo pestrých a za-
jímavých odpovědí. Kluci i dívky se vžili do 

role pravěkých lidí a projevili svoji fantazii. 
Někdo by měl na sobě kůži z ovce, jiný kost 
ve vlasech. Další by zase raději byl v dnešní 
době, protože si nedokázal představit, že by 
si měl ulovit zvěř, usušit kůži, sešít ji. Vždyť 
dnes si přece otevře šatní skříň a tam má 
na výběr z několika luxusních kousků a bez 
námahy.
         Ale to nebylo vše, hlavní část dne nás 
ještě čekala. A na to bylo třeba se posilnit 
svačinou.  Zatím co děti svačily, paní učitel-
ka jim sdělila, že se za námi za chvíli zasta-
ví keramik, pan Jaroslav Kříž, který před-
staví, jak v dávné době lidé vyráběli nádobí, 
s jakým materiálem se nejčastěji pracovalo 
a hlavně, že se z každého z nás stane ta-
kový malý hrnčíř. Pan Kříž s sebou přivezl 
nejenom letité zkušenosti, ale i hrnčířský 
kruh. Děti byly seznámeny s obsluhou kru-
hu a aktivitou, která je čekala. Keramická 
hlína pro ně sice nebyla novinkou, u nás 
v  mateřské škole některé děti navštěvu-
jí keramický kroužek, ale hrnčířský kruh 
v nich vzbudil velkou zvídavost a odhodlání. 
Děti obdržely každý kousek hlíny a daly se 
do díla – tedy prvního tvoření. Každý si vy-
tvořil, dle své fantazie, hliněné korále pro 
maminku. Mezitím co se koulelo, škrabalo 
párátkem v plném nasazení, tak se děti (i 
některé paní učitelky) postupně vystřídaly 

u hrnčířského kruhu, pod dohledem a za 
dopomoci pana lektora si každé dítko vyto-
čilo svoji misku. Bylo úžasné sledovat jejich 
výrazy ve tváři, projevy emocí a soustředě-
nost. Vznikla nádherná kolekce pravěkého 
nádobí, při níž si všichni uvědomili, jaká 
to byla dlouhá a náročná cesta, než se ta-
líř dostal na stůl. Výrobky čeká první výpal 
v peci MŠ, pak opět děti uplatní svoji fanta-
zii a kreativitu. Budou mít možnost si ná-
doby dozdobit glazurami a po závěrečném 
výpalu si je odnesou domů, kde pro ně jistě 
najdou praktické využití a budou se moci 
radovat ze své šikovnosti.
Cíl projektového dne, obohatit děti o po-
znatky z dávných kultur a způsoby využívá-
ní keramiky a hrnčířského kruhu se naplnil 
v  plné míře a ke spokojenosti nás všech. 
Děti se seznámily se životem lidí v pravěké 
a starověké společnosti.

Iveta Nevrlá

MŠ LIPOVÁ

 Environmentální výchova v MŠ Lipová
V  mateřské škole se snažíme zprostřed-
kovat dětem poznání, že příroda je nato-
lik rozmanitá a vztahy mezi jednotlivými 
složkami natolik komplexní, že jakýkoliv 
zásah může vyvolat v průběhu času neplá-
novanou reakci a že je tudíž potřeba k zá-
sahům do přírody přistupovat s  pokorou. 
Pokud se malé děti postupně, přirozenou 
cestou, dozvídají, jak je možné chránit pří-
rodu a neplýtvat zdroji, ve starším věku se 
to stane běžnou součástí jejich životního 
stylu. Pro obohacení této práce s  dětmi 
spolupracujeme s Ekocentrem IRIS. V led-
nu se ve spolupráci uskutečnil projekto-
vý den s názvem: „Příroda v zimě“. Cílem 
projektového dne bylo rozšíření znalostí 
dětí o zimní přírodě a vedení dětí k  úctě  
a ohleduplnosti k přírodě. Děti byly motivo-
vány příběhem o zimní krajině, o zvířatech 
a rostlinách v zimě. V příběhu byla využita 
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a kůzlátky na nedaleké farmě. Jako malí 
adepti myslivosti zkoumáme zákonitosti 
přírody, posloucháme hlas lesa, průvod-
cem nám je zajíček Janek a naučil nás toho 
spoustu o lesních zvířatech a jejich životě.  
Děti se pod taktovkou zkušeného včelaře 
staly včelařskými adjunkty a stočily si svůj 
první med. Pozorovali jsme hmyzí kamará-
dy, opylovače při jejich práci, sbírali a su-
šili bylinky, vyráběli jsme náš první herbář  
a popíjeli bylinkový čaj. Sbírali a poznáva-
li jsme lesní plody a jako odměnu jsme si 
sami upekli výbornou bublaninu. Zelenino-
vá zahrádka pak odměnila děti výbornou 
zeleninou, kterou jsme ochutnávali, voněli 
a dále využili při školkovém tvoření. Podzim 
nás zastihl připravené na sklizeň podzim-
ního ovoce a ve školce se rozvoněl jablečný 
štrůdl. Podzimní plody lesa nám pomáhal 
poznávat skřítek Modřínek a vnesl do dět-
ského podzimního tvoření pohádkovou at-
mosféru. Aby naše země byla stále krásná 
a voňavá, pustili jsme se do třídění odpadů, 
každý kousíček papíru z tvoření, kelímek od 
jogurtu apod. putuje do správného školko-
vého kontejneru. A děti ve třídění odpadu 
pokračují i doma (informace z ohlasu rodi-
čů). 
V listopadu jsme nezapomněli uspat brouč-
ky, nezapomenutelnou atmosféru nám po-
máhal vytvořit místní SDH. Všichni jsme si 
tak s  lampiony užili strašidelnou stezku, 
vysloužili si broučky, které jsme pak  spo-
lečně písničkou uspali. Po cestě jsme si 
užívali občerstvení a vynikajícího horkého 
jablíčka, který nám uvařila čarodějnice prv-
ní kategorie Evža s kamarádem pavoukem 
Ferdou.
Zima a vánoční atmosféra přinesla spous-
tu zimních hrátek, sáňkování, stavění iglú  
a sněhuláků, pokusů se sněhem, ledem i 
vodou, rozpouštěli jsme odpařovali i vyrá-
běli ledové ozdoby.
Děkujeme a těšíme se na další zajímavé 
aktivity.

Libuše Urbišová

ZŠ PĚNČÍN

Projektové dny v ŠD Pěnčín
V listopadu jsme naší školičku ponořili do 
omamné vůně. Děti se zábavnou formou 
učily poznávat bylinky, které rostou na na-
šich zahrádkách, jejich léčivé účinky a vyu-
žití v kuchyni a kosmetice.
Společně s  bylinkami jsme se vrátili do 
dávných časů a tak jak to kdysi dělávaly 
naše babičky, vyrobili jsme si mýdla v naší 
školní mydlárně, umíchali jsme si dle vlast-
ního receptu zdravá bylinková ochucovadla  
a oleje, pak jsme se ocitli v šicí dílně, připo-
menuli jsme si řemeslo, které bylo hlavní 
pýchou našeho kraje a nakonec jsme při-
míchali do našeho předadventního aroma i 
vůni včelího vosku.
V  souladu s  přírodou a tradicemi si děti 
v rámci tohoto projektu vyráběly pro rodiče 
malé praktické dárečky, vyrobeny opravdu 
z  lásky a mající o to větší hodnotu: levan-
dulové mýdlo, bylinkovou sůl, levandulové 
srdíčko, voňavou sůl do koupele, zahřívací 
polštářek, bylinkový olej či plátnobalku na 
zdravé svačinky.
Děti byly nadšené, moc je to bavilo a neví-
me, jestli to bylo opojením vůní levandule, 
meduňky a máty, ale po celou dobu projek-
tových dnů vládla ve škole příjemná atmo-
sféra radost a pohoda.
Utvrdili jsme se v tom, že v této době je nej-
cennější naše zdraví a třeba malý, vlastno-
ručně vyrobený dárek.

Iveta Něničková 
vychovatelka ŠD

ZŠ BRODEK U KONICE

Projekt ICT učebna ZŠ
V  roce 2021 se nám podařilo zrekonstru-
ovat školní počítačovou učebnu. Ve výzvě 
s názvem „MAS Region HANÁ – IROP – In-
frastruktura základních škol“ jsme získali 

finanční dotaci k pořízení počítačů, serveru, 
tiskárny a potřebného softwaru, z vlastních 
zdrojů jsme opravili podlahu a zakoupili da-
taprojektor a interaktivní tabuli.
Cílem projektu byl rozvoj digitálních kom-
petencí dětí a žáků, a to především pro-
střednictvím kvalitních a vybavených pro-
stor pro vzdělávání v  oblasti digitálních 
technologií, cizích jazyků a přírodních věd 
tak, aby bylo maximální měrou umožněno 
vzdělávání v souladu s aktuálními trendy. 
Nyní všichni pedagogové využívají možnosti 
moderně vybavené ICT učebny napříč vy-
učovacími předměty, zařazují do výuky prá-
ci s mnoha vzdělávacími aplikacemi, účast-
níme se soutěží, jako je Bobřík informatiky 
nebo matematická soutěž PANGEA. 

Kateřina Dostálová

Lyžařský kurz pro žáky ZŠ
V letošním školním roce se nám i přes epi-
demiologická nařízení podařilo uspořádat 
lyžařský kurz. Začátkem února jsme vyra-
zili do Karlova pod Pradědem, na lyžování 
jsme se dopravovali každý den autobusem, 
kurz trval 3 dny.
Výcvik vedli instruktoři z lyžařské školy. 
Postupně se žáci učili novým lyžařským 
dovednostem, nebo se zdokonalovali v těch 

dříve získaných. Všem žákům byl poskytnut 
přiměřený přístup v osvojování a zdokona-
lování technik, vycházelo se z  individuál-
ních předpokladů každého žáka.
Cílem kurzu bylo správně zvládnout techni-
ku lyžování a umět se bezpečně pohybovat 
na svahu a lanovkách. Tento cíl jsme splni-
li, všichni žáci udělali veliké pokroky. Prv-
ní dva dny nám k tomu sněžilo, druhý den 
se přidal silný vítr. Třetí den jsme se proto 
těšili ze sluníčka, které nám dodávalo sílu  
a zlepšovalo náladu. 
Žáci, kteří zůstávali ve škole a neúčastni-
li se lyžařského kurzu, také nelenili. Paní 
učitelky pro ně připravily zimní sportovní 
dny. Žáci si užívali sněhové nadílky, různých 
sportovních aktivit ve stylu netradiční zim-
ní olympiády. Kromě soutěží tříd v  přeha-
zované, volejbale a vybíjené nechyběla ani 
pořádná koulovačka a stavba sněhuláků. 
Žáci také pracovali na projektovém úkolu 
na téma „Voda“.

Kateřina Dostálová

ZŠ ČECHY POD KOSÍŘEM

Zimní olympijské hry

Koncem ledna a začátkem února jsme 
uskutečnili téměř měsíční celoškolní pro-
jekt ve znamení olympiády. Nejprve jsme 
se zaregistrovali do celorepublikového pro-
jektu Sazka – Olympijský víceboj, kde žáci 
poměřili svoje síly v  daných disciplínách 
jako byl sprint na 60 metrů, skok do dálky, 
hluboký předklon, hod míčem, sedy – lehy, 
postoj čápa a běh do písmene T. Výsledky 
žáků jsme zaregistrovali do celostátního 
systému, který vytvoří analýzu pohybových 
dovedností každého žáka a výsledky žáci 
obdrží na Olympijských diplomech na konci 
školního roku.
Zimní olympijské hry jsou významnou spor-
tovní událostí, která se promítla nejen ve 
vyučovacích předmětech, ale i v činnostech 

ve školní družině. Tímto tématem jsme se 
s žáky zabývali delší čas, tedy po celou dobu 
konání Zimních olympijských her. Rozvíje-
li jsme znalosti o původu, významu olym-
pijských kruhů, zeměpisné poloze konání 
olympiády, jednotlivých sportech i našich 
sportovcích a celé naší olympijské výpravě. 
Postupně jsme sledovali úspěchy naší re-
prezentace. 
Ve výtvarné výchově a pracovních činnos-
tech toto téma žáci rovněž zpracovávali při 
malbě temperovými barvami, výrobě postav 
sportovců z  aluminiové fólie, vykreslovali 
omalovánky jednotlivých sportů a vytvářely 
společný reprezentační plakát na Olympij-
ský festival v Brně, kterého se všichni žáci 
naší školy zúčastnili. 
V  areálu Zbrojovky Brno měli možnost si 
vyzkoušet biatlon, orientační běh, brus-
lení, skoky na lyžích, lyžování a bobování. 
Také navštívili poznávací zónu o olympismu  
a olympijských hodnotách. Během celého 
festivalu nás doprovázeli dobrovolníci, kte-
ří se starali o hladký průběh naší návštěvy 
a prováděli nás po celém areálu. Na závěr 
celého festivalu prokázali naši žáci olympij-

ské znalosti a vyhráli ve vědomostní soutě-
ži. Každý si poté odnesl medaili a úžasné 
zážitky ze zimních sportů. 
Olympijské hry jsme zakončili soutěžním 
odpolednem ve školní družině, kde se ko-
nala Malá zimní olympiáda. Všechny děti si 
mohly vyzkoušet jednotlivé sportovní disci-
plíny, soutěžily například v biatlonu, sjezdu 
na lyžích, krasobruslení, ledním hokeji, jíz-
dě na bobech i curlingu. Děti toto pohybové 
odpoledne bavilo a sportovní disciplíny pro-
váděly s nadšením. 

Iveta Slámová

ZŠ a MŠ LOUČANY

„Od zrníčka k bochníku“
Pro radost z  poznávání, a také proto, že 
nejlépe se učí prožitkem, jsme připravili ve 
spolupráci s Mgr. Pacovskou pro děti pro-
jektový den „Od zrníčka k bochníku“, kte-
rý mohl být realizovaný a financovaný díky 
projektu Šablony III. 
Mgr. Pacovská, kterou děti znají už z dří-
vějších projektových dnů, přiblížila dětem 
vše, co se musí stát před tím, než dostanou 
do ruky kousek chleba. Povídali jsme si o 

obilí, od zasetí po sklizeň. Děti si zkusily, 
jak se seje, i sklízí, jak se správně postarat  
o pole i úrodu. Všichni jsme prošli celý po-
stup zpracování zrn a pak děti zasedly ke 
stolečkům, kde společně připravily těsto 
na chléb, který po upečení také ochutnaly. 
Chvíle, než byl chleba nakynutý a upečený, 
si děti krátily pozorováním procesu kynutí 
a vypracováváním tematicky zaměřeného 
pracovního listu s omalovánkou.
Chleba všem dětem moc chutnal, a tak byly 
rády, že si kromě hezkého zážitku domů 
odnesly také recept, aby si mohly připravit 
stejnou dobrotu i doma s rodiči.

Jindra Pechová
učitelka MŠ Loučany
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ŠD Loučany 
Dne 4. 11. 2021 proběhl ve družině projek-
tový den na téma: Od záchranných progra-
mů k  chovatelství od RNDr. Bc. Jaromíra 
Vachutky. Účastnilo se ho 21 dětí. 
Program byl velmi pěkně zpracovaný, děti 
si vyslechly mnoho zajímavých informací  
o ptactvu, viděly různá videa a některé 
druhy nám pan Vachutka přivezl ukázat 
v klecích. Děti si tak měly možnost ptáčky 
podržet (byly poučeni o správném úchopu), 
pohladit a prohlédnout opravdu zblízka. 
Dozvěděly se o stavbě těla ptactva, o tom 
jaký pták je nejmenší i největší, jaké ptáč-

ky si lze ochočit, viděly vývoj od vylíhnutí až 
po dospělost, také to o čem je chovatelství  
a ochrana a proč je to důležité. Všechny děti 
si tento program užily. 

Zuzana Botková
vychovatelka ZŠ a MŠ Loučany

MŠ a ZŠ KLADKY

Projektové dny ve ŠD
V naší školní družině jsme v zimním obdo-
bí v  rámci projektu Šablony II uskutečnili 
několik projektových dnů. První odpoledne 
s názvem Příroda v zimě bylo plné společ-
ných her, nových informací, opakováním 
vědomostí a znalostí o přírodě a to vše 
doplněné výrobou nahřívacího polštářku  
a jednoduchého krmítka pro ptáčky.
Druhá akce Zachraň kamaráda byla zamě-
řena na poskytování  první pomoci. Děti se 
dozvěděly vše důležité o záchraně člověka, 
prakticky si vyzkoušely na figuríně masáž 
srdce, seznámily se s ambuvakem a defib-
rilátorem, osvojily si správnou techniku zá-
stavy krvácení včetně tlakového obvazu, na 
kamarádovi si vyzkoušely znehybnění horní 
končetiny při zlomenině a uložení zraně-
ného do zotavovací polohy. Děti byly moc 
šikovné a každé na závěr obdrželo diplom 
malého záchranáře.

Další projektové odpoledne Bylinkový den 
bylo krásně provoněné bylinkami. Děti se 
seznámily s některými léčivými rostlinami, 
jejich účinky a využitím, vyrobily si voňavé 
mýdlo, heřmánkový balzám na rty, namí-
chaly si vlastní bylinkovou sůl z  bylinek, 
které jim nejvíce voněly  a ušily si srdíčkový 
levandulový polštářek. Vše si odnesly domů 
ve vlastnoručně vyrobené papírové tašce.
Poslední akcí bylo Pískování, odpoledne 
spojené s výrobou pískových obrázků. Tvo-
ření těchto obrázků rozvíjelo fantazii dětí  
a bylo zkouškou jejich trpělivosti a peč-
livosti. Hotové výrobky byly velice hezké  
a děti z nich měly velkou radost.
Všechna odpoledne byla pohodová s  pří-
jemnou atmosférou, programy děti zaujaly 
a bavily.

Vlasta Kubálková
Vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ Kladky

1. Přicházíte na ZŠ Slatinice ze střední 
školy, obchodní akademie v Prostějově. 
Jak dlouho jste tam působil a proč jste se 
k tomuto kroku rozhodl?

Ano máte pravdu, přicházím ze střední 
školy, kde jsem působil přes dvanáct let. 
Bylo to skvělé období mého života, ovšem 
přišlo mi to jako dlouhá doba a cítil jsem, 
že přišel čas na změnu. Teď chci rozvíjet 
místo, kde se pracuje s mladšími lidmi, na 
těch se můžete pozitivně nejvíce podepsat. 
To mě vedlo spíše na MŠ a ZŠ.

2. Jak se poperete s nespornými rozdíly 
mezi středoškolským a základním vzdělá-
váním? Máte se vzděláváním dětí na prv-
ním a druhém stupni základní školy něja-
kou zkušenost?

Profesně se celý svůj život věnuji vzdělává-
ní a výchově dětí všech věkových kategorií, 
jak předškoláků, tak těch školou povinných  

a s rozdíly mezi střední a základní školou 
nemám žádný problém. Mám sám dvě 
malé děti a velice dobře si uvědomuji, co 
dnes děti chtějí a potřebují, jaké jsou je-
jich preference, zájmy a také co jim chybí. 
Dlouhodobě působím jako trenér dětí v Olo-
mouckém plážovém klubu Pískomil, kde se 
zaměřuji právě na práci s těmi nejmenšími 
dětmi ve věku od čtyř let a to mě velice baví.

3. Jaké předpoklady máte k vedení zá-
kladní školy dvoutisícové obce a jaké jsou 
Vaše ambice?

Věřím, že mám skvělé předpoklady, jinak 
bych do toho nešel. Během své učitelské 
praxe jsem si v rámci pedagogické činnosti 
osvojil moderní trendy ve výchově a vzdě-
lávání, věnoval jsem se leadershipu, školní 
psychologii, primární prevenci a asi nejví-
ce rozvoji pohybových a sportovních aktivit 
dětí a mládeže. Mou ambicí je škola zamě-
řená na zdravý pohyb dětí, ve které vládne 
pohodová a tvůrčí atmosféra.

4. Jaké byly Vaše první kroky ve funkci ře-
ditele MŠ a ZŠ Slatinice?

Hodně zjednodušeně řečeno, aby škola šla-
pala a plnila perfektně svoje nejdůležitější 
poslání, vzdělávání a výchovu dětí. Dále 
harmonizace vztahů a v neposlední řadě, 
aby to vše fungovalo po provozní a ekono-
mické stránce.

5. Pokud byste měl vypíchnout jednu hlav-
ní problematiku, které se hodláte na MŠ  
a ZŠ Slatinice primárně věnovat, která by 
to byla?

Jednoznačně je to rozvoj pohybové strate-
gie školy. Zde máme velký potenciál a mu-
síme ho naplno využít, aby zde proudila po-
zitivní energie, která vše uvádí do pohybu.

6. Jste absolventem FTK UP a působíte 
jako trenér beach volejbalu dětí, zobrazí 
se Váš pozitivní vztah ke sportu také při 
vedení slatinické školy? Například v roz-
šíření mimoškolních aktivit atpod.?

Tak trochu to vyplývá z odpovědi na před-
chozí otázku, takže určitě ano. Chci zajistit 
co nejpestřejší nabídku pohybových aktivit 
pro MŠ i ZŠ přímo zde ve Slatinicích. Tak, 
aby rodiče nemuseli vozit tak často svoje 
děti do sportovních kroužků ve městě. Ať 
už se jedná o všeobecný pohybový rozvoj, 
různé sportovní hry, atletiku, gymnasti-
ku, jógu, ale třeba i vodácký sport, jenž je 
mým velkým koníčkem. Jednoduše řečeno, 
chceme mít v rámci pohybových aktivit co 
nejlepší a pestrou nabídku pro naše děti  
a žáky.

7. Jaký je Váš vztah ke Slatinicím? Chystá-
te se sem do budoucna přestěhovat?

Jsem slatinický rodák a do svých 20 let 
jsem zde bydlel a mám to tady moc rád. 
Momentálně žijeme s rodinou v Olomouci, 
ovšem pokud bych chtěl v budoucnu ven  
z města, určitě bych o tom uvažoval. Sla-
tinice je krásná ves a moje srdcová záleži-
tost.

Rozhovor vedla: Radmila Linková

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ŠKOLY PAVLEM ONDRÁČKEM
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Ve stodole, neboli jak se na Hané říká hum-
nech, se běžně mlátilo obilí. V Ratajích ale 
jedno takové humno přeměnili na designo-
vý společenský prostor, který slouží míst-
ním obyvatelům při oslavách, zábavách  
a svatbách.
Humno 11, jinak oficiálně také Komunitní 
centrum, zrekonstruovala místní rodačka 
Jitka Opravilová, roz. Šoustalová. S  pro-
jektem začal už její otec, který vždy chtěl, 
aby prostor sloužil místním lidem. Po 
jeho smrti se Opravilová rozhodla, že re-
konstrukci dokončí. Pozvala architekty ze 
studia Masparti a kdysi bývalý sklad ovoce  
a zeleniny přeměnila na multifunkční spo-
lečenský prostor. Ten slouží místním oby-
vatelům už od roku 2011. 
Komunitní centrum v  Ratajích pořádá  
i odborné workshopy. V srpnu 2021 byl po-
řádán tematický seminář týkající se kurzu 
první pomoci. O kurz byl ze strany místních 
občanů velký zájem. Další akcí, která byla 
spolupořádána komunitním centrem, byla 
tzv. Bitva na hanáckém poli. Jednalo se již 
o druhý ročník této akce zaměřené na pre-
zentaci historického šermu široké veřej-
nosti z okolních obcí. Občané se mohli opět 
zapojit do společných aktivit typu: vaření 
historických pokrmů, šermu a kovářských 
aktivit nebo šití dobových kostýmů. Hlavní 

událostí dne byla historická bitva s názvem 
Bitva na hanáckém poli, které se účastnilo 
cca 30 bojovníků a šermířů z celé Moravy.
V Humnu 11 se konají svatby, zábavy, tan-
covačky, setkání myslivců či hasičů, zkrát-
ka vše, co se běžně odehrává ve vesnických 
hospodách nebo bývalých kulturních do-
mech. V  malých Ratajích ale mají k  dis-
pozici prostor, který by jim mohli závidět 
i ve městě. „Financovali jsme to sami ze 
svých zdrojů, nějaké finanční prostředky 
jsme získali z Místní akční skupiny Regionu 
HANÁ. Nájemné pro místní je zcela symbo-
lické. Chceme navázat na odkaz mého táty 
a pomoci zlepšit život lidem v  obci,“ říká 
Opravilová. Zájem místních je opravdu vel-
ký. „Máme obsazeno prakticky až do kon-
ce příštího roku. Když zbydou nějaké volné 
termíny, nabízíme je i přespolním,“ dodává 
Opravilová. 
Kapacita prostoru je až 150 lidí, takže se 

sem vejde i opravdu velká společnost. „Mo-
hou to být nejen svatby, ale třeba worksho-
py, školení, přednášky, nejrůznější schůze, 
prostor pro využití je opravdu velký. Plánu-
jeme vytvořit webové stránky, přes které se 
budou moci zájemci přihlásit, protože jen 
přes facebook to už přestáváme stíhat,“ 
uzavírá Opravilová. 

Kontakt:
Jitka Opravilová, tel. 724 722 723, 
info@humno11.cz, fb: @humno11

Jitka Opravilová

V  Senici na Hané bydlí rodina Dlabalova. 
Pavel je uměleckým řezbářem, malířem a 
karikaturistou, jeho žena Veronika je umě-
leckou řezbářkou. Když jsem se snažila o 
nich něco zjistit, navštívila jsem je v  jejich 
domě. A musím konstatovat, že při výborné 
kávě a docela i nápadném pozorování zaří-
zení části jejich domu, na mě dýchla neu-
věřitelná pozitivní energie. Je vidět, že oba 
umělci milují práci se dřevem a v tomto du-
chu si i zařídili svůj dům. V současné době 
Veronika musela svojí práci upozadit kvůli 
dětem, ale jinak napomáhá svému muži 
a má i vlastní tvorbu. Její specialitou jsou 
nádherní andělé. 
A jaký je Pavel Dlabal? Dle jeho emailové 
adresy vydlabucokoli@centrum.cz se dá 
o něm říci, že je to člověk se vtipem, nad-
hledem a jasným názorem na svět. Má rád 
svou práci. „Je něco úžasnějšího, než když 
člověk dělá to, co ho baví? Představte si, že 
se vám splní sen, který vám dovolí věnovat 
se něčemu, co vás neskonale naplňuje. A 
že máte to štěstí, že vám pod rukama vzni-

ká naprostý originál. Já tohle zažívám ka-
ždý den.“
Pavel se nebojí pracovat s pilou, dělá velké 
sochy, které mohou sloužit jako dekorace 
na zahradě. Pro zříceninu hradu v Náměšti 
na Hané vytvořil například 3 sochy, které 
navazují na historii Náměště. Uprostřed 
stojí Jan Lucemburský s  listinou, kterou 
povyšuje obec Náměšť na Hané na městeč-
ko (proto nyní může Náměšť používat titul 
městys) a po stranách stojí starosta a farář. 
Na mnoha akcích jsem viděla, že sedí malíř 
a maluje karikatury přítomných. Pavel vám 
také namaluje karikaturu podle fotografie. 
Musím se přiznat, že jsem nadšená z Pav-
lových akvarelů. Pavlovi není lhostejná 
ani situace na Ukrajině, proto na podporu 
Ukrajiny prodává placky se svými kresba-
mi akvarely. Pavel se však především sou-
střeďuje na práci se dřevem. Myslím si, že 
velmi povedené jsou jeho betlémy, šachy, 
lavičky i další řada různých soch. 

Marta Husičková

OBYVATELÉ RATAJÍ MAJÍ V BÝVALÉ STODOLE 
K DISPOZICI MULTIFUNKČNÍ PROSTOR

PAVEL A VERONIKA DLABALOVI

humno zepředu

Dřevěnný betlém Vyřezávané šachy

Sochy na zřícenině hradu

Dřevěnná karikatura Františka ČerníkaMalovaný portrét akvarelem
Interiér objektuInteriér objektu

VÝZNAMNÍ LIDÉ REGIONU HANÁ ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ



24 25

Společnost KOVOT-INVEST, s.r.o. byla 
založena už v roce 2000. Jedná se o ryze 
českou firmu sídlící v obci Služín (místní 
část Stařechovic). Ve směru  od Kostelce 
na Hané, přes Stařechovice a dál smě-
rem na Služín, už z dálky, po pravé straně, 
upoutá komplex tří budov s  logem firmy 
a typickými zeleno-žlutými barvami.  Po-
hled na firemní budovy je umocněn nád-
herným výhledem na lesy u rozhledny Vel-
kého Kosíře. 
Ve firmě pracuje téměř 50 zaměstnanců, 
kteří sem dochází nebo dojíždí z blízkého 
i širokého okolí. Společnost má vybudo-
ván přehledný informační systém, který 
umožňuje zadávání zakázek, plánování, 
výrobu i expedici. Do tohoto systému jsou 
zapojeni všichni zaměstnanci firmy. 

Hlavní činností společnosti je zakázková 
výroba výtahových dveří. Dále se rovněž 
vyrábí formy, přípravky, ocelové konstruk-
ce, bezpečnostní stojany pro kola, země-
dělskou techniku a další výrobky. Cílem 
společnosti je poskytovat služby pro trvalé 
uspokojování požadavků zákazníků v širo-
kém spektru její působnosti. Společnost 
je držitelem certifikátu normy ISO 9001.
K  dispozici má vlastní práškovou lakov-
nu. Pro rychlejší a přesnější zpracování 
plechů disponuje společnost vysekávacím 
lisem i laserovým řezacím strojem. Snad-
né a přesné ohraňování dílů umožňují 
ohraňovacími lisy, k  vybavení firmy patří  
i ohýbačka trubek.
Nedílnou součástí výrobních prostor je 
zámečnická dílna, kde se provádí dělení 

materiálu na pásových pilách, svařová-
ní v  ochranné atmosféře CO2, broušení, 
montáž a kompletaci výrobků. Co se týká 
obrábění, jsou zde k dispozici CNC obrá-
běcími centra. 
Společnost vlastní vozový park, což umož-
ňuje expedičnímu oddělení plánování  
a organizování dodávky daných výrobků až 
k  zákazníkovi. Spolupracuje s  ostatními 
firmami v rámci externí spolupráce např. 
- kalení, zinkování apod.

KOVOT-INVEST je společnost s  tradicí, 
která má jasně vybudované místo mezi 
firmami  a je jim schopná dobře konku-
rovat.

Jan Tichý
Lucie Nováková

PŘEDSTAVUJEME FIRMU KOVOT INVEST S.R.O. TŘETÍ ROK S PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY 
NA ÚZEMÍ REGIONU HANÁ

ZAJÍMAVÉ FIRMY V REGIONU

Sídlo firmy KOVOT INVEST

Z REGIONU HANÁ

Příměstské tábory na území Regionu HANÁ jsou velmi žádané a populární mezi pracujícími rodiči, ale především mezi dětmi ve věku 
4 – 15 let. Tato doba s covidem je už dlouhá a  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 (r. 2022) o prázdninách proběhnou z projektu ESF tyto aktivity:

• Příměstské tábory – Region HANÁ,  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956
21 turnusů na 11 místech Regionu HANÁ a to: Ludéřov, Přemyslovice, Bohuslavice, Suchdol – Jednov, Konice, Lutín, Pěnčín, Olšany 
u Prostějova, Hněvotín, Čelechovice na Hané, Náměšť na Hané s naplánovaným počtem cca 329 dětí.

• Příměstské tábory s Pohádkou,  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010784
17 turnusů na 5 místech Regionu HANÁ a to: Náměšť na Hané, Senice na Hané, Slatinice, Loučany, Hněvotín s naplánovaným počtem 
cca 250 dětí.

Termíny táborů, téma a volná místa se dozvíte v dalším čísle Zpravodaje. Stále nejsou všechny termíny doplněné. 
Děkujeme za pochopení. 

Jakmile budeme znát všechny termíny,  zveřejníme na webových stránkách a FB Regionu HANÁ. Také se začnou objevovat propagační 
letáky jednotlivých táborů na veřejných místech.

Jana Dostálková Baciak
koordinátorka táborů ESF
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mízem nad obcí, čímž plní nejen estetic-
ký prvek v krajině, ale poskytuje pastvu s 
úkrytem pro hmyz, ptactvo i drobnou polní 
zvěř. Lidem pak příjemné místo k  pro-
cházkám a relaxaci.   Na jaře 2021 jsme 
novou alej oseli trávou a založili květinové 
záhony, které poskytovaly barevnou pastvu 
pro oči kolemjdoucích. Péči a údržbu za-
jišťuje spolek za přispění a podpory drob-
ných i větších sponzorů. Nejvíce nákladná 
je údržba, sečení trávy, zálivka stromů, 
zejména v období sucha. Děkujeme rodi-
nám, místním spolkům, firmám i jednotli-
vým lidem, kteří přišli a ochotně podpořili 
výsadbu stromů v Trhové aleji.

O výsadbu stromů mají zájem nejen míst-
ní, ale i přespolní občané. Oslovil váš zá-
měr i podnikatele z okolí?

Ano. Ze spolupráce s těšetickou palírnou 
TŌSH Distillery s.r.o. a díky jejich iniciati-
vě #toshsadime vzniklo nové stromořadí, 
kterému jsme dali název „Alej U Lipek“. 
V palírně zpracovávají sladový ječmen vy-
pěstovaný na polích v okolí vesnice, dává 
jim tedy velký smysl vrátit část svého zisku 
místní krajině. Výsadba tentokrát proběh-
la na pozemku obce Ústín za technické 
podpory ZD Unčovice. V  listopadu 2021 
tak bylo vysazeno na kilometrovém úseku 
celkem 55 stromů, převážně lip srdčitých  
a dubů letních. Revitalizaci okolí hnojiště 
finančně podpořilo ZD Unčovice. Výsadby 
se opět zúčastnily desítky přátel přírody, 
kteří přišli ochotně a zdarma pomoci.

Kde se můžeme dozvědět více o činnosti 
vašeho spolku a případně i o Svatojakub-
ské poutní trase, která vede alejemi? 

K organizaci práce nám velmi pomáhá FB 
stránka Živé cesty alejí z.s., kde informu-
jeme širší veřejnost o dění spolku. Od roku 
2020 úzce spolupracujeme se spolkem 
ULTREIA z.s., který se již desátým rokem 
zabývá trasováním několika poutních cest 
přes Českou republiku do španělského 
Santiaga de Compostela. Moravskoslez-
ská trasa vede z Polska přes Opavu, smě-
rem na Svatý Kopeček u Olomouce, dále 
přes centrum Olomouce do Neředína, na 
Vojnice, Těšetice, Loučany, Náměšť na 
Hané a směřuje Drahanskou vrchovinou 
na Brno, Mikulov až do Rakouska. Je nám 
velkou ctí, že jsme součástí Moravskoslez-
ské trasy. Do Santiaga de Compostela, cíle 
poutníků, je to z Vojnic cca 3370 km. Více 
najdete na www.ultreia.cz
Poutní trasy jsou významné svým propo-
jením na nadnárodní úrovni. Jsou připo-

mínkou nutnosti usebrání a kontemplace, 
pro uchování duševního zdraví člověka. 
Domnívám se, že velmi důležité je v dneš-
ní době i zpomalení mysli při pěší chůzi 
krajinou.

Více času v přírodě je pro lidskou psychi-
ku léčivé. Věřím, že označení trasy pro-
spěje nejen poutníkům. Na co se můžeme 
těšit v letošním roce?

Připravujeme menší dosadbu stromů 
v  Náměšti na Hané včetně informací  
o Svatojakubské trase. Rovněž jednáme  
o možné dosadbě stromů v okolí, vždy s ve-
dením příslušné obce/vlastníky pozemků. 
Pro získání financí na údržbu alejí plánu-
jeme uspořádat koncert pro veřejnost pod 
širým nebem. V sobotu 18. června 2022 
odpoledne  nám zahraje Ondřej Smeykal 
na australské didgeridoo v nové aleji U Li-
pek. Všichni jste srdečně zváni, více infor-
mací o prodeji vstupenek na podporu alejí 
najdete opět na FB Živé cesty alejí z.s.

Krajina je naším společným domovem.  
V čem vidíte přínos vaší práce, co vás mo-
tivuje, jak mohou čtenáři podpořit vaši 
činnost?

Široká spolupráce mnoha organizací a de-
sítek lidí přináší nová přátelství a radost  
z výsledku práce. Osobně oceňuji nové 
zkušenosti, potřebné pro další rozvoj. 
Stromy v zemědělské krajině nemají jen 
estetický význam. Zlepšují kvalitu a sta-
bilitu zemědělské půdy, vyrovnávají vodní 
režim a plní i funkci ekologickou. Každý 
vzrostlý strom je domovem desítek nebo 

i stovek druhů rostlin a živočichů, zejmé-
na hub, hmyzu, ptáků a drobných živo-
čichů. Ptáci mohou na stromech odpočí-
vat, hnízdit, najít svou kořist. Stromořadí 
dobře fungují jako biokoridor. Pro mnoho 
menších živočichů představují možnost 
přemisťovat se či najít zde úkryt před pre-
dátory. Na procházce alejemi můžete po-
tkat křepelky, koroptve, káně, čejky, ježky, 
bažanty, zajíce, kuny, lišky, srnky a mnoho 
dalších zvířat. Domnívám se, že zdokona-
lovat životní prostor je naším posláním, 
zkušenosti z posledních let mne mile pře-
kvapují, kolik lidí to cítí podobně.

Všem příznivcům přírody oznamujeme, 
že jsme založili oficiální spolek Živé cesty 
alejí z.s., IČ 10846395. Uvítáme jakoukoliv 
podporu. Děkujeme za každý i symbolic-
ký příspěvek na naši činnost na bankovní 
účet 239  254 053/0600. Váš finanční dar 
využijeme na údržbu alejí, především na 
sečení trávy. Děkujeme za podporu, velmi 
si toho vážíme.  

Jana Látalová, 
Živé cesty alejí z.s., telefon 602 395 390

Rozhovor vedla: Marta Husičková

Motto:
Všechno ve vesmíru je vibrace. Mějte 
stejnou frekvenci, jako realitu, kterou 
chcete a takovou realitu si vytvoříte. 

Albert Einstein 

Z REGIONU HANÁ

V loňském roce jsem od spolku Živé ces-
ty alejí dostala pozvánku do Vojnic. Chví-
li jsem váhala, zda svůj volný čas věnuji 
právě této akci. Nakonec jsem do Vojnic 
zajela a dnes mohu s klidným svědomím 
říci, že jsem neprohloupila. Setkala jsem 
se s nadšenci, kteří vracejí do krajiny ze-
leň, obnovují staré polní cesty, vysazují 
stromy. Jsou to členové spolku Živé cesty 
alejí. Předsedkyní spolku je Jana Látalo-
vá, s kterou jsem měla možnost vést roz-
hovor. 

Myšlenka výsadby alejí v obci bez využití 

dotací je velmi zajímavý počin, co vás k ní 
přivedlo?

Na počátku je příběh, který sahá hluboko 
do 13. století. Z mnoha míst Čech, Moravy  
i Slezska chodí poutníci do Mariazellu 
v  rakouském Štýrsku, aby děkovali za 
zdraví své i celých rodin, za ochranu ves-
nic před neúrodou, požárem a válkami. 
Také z naší obce lidé chodili a tento zvyk 
připomíná socha Panny Marie Zellské  
u silnice mezi Ústínem a Těšeticemi 
z  roku 1879. Na památku ji nechali zbu-
dovat manželé Anna a Jan Vitásek z Voj-

nic č. 38. Pěšky nebo s koňským povozem 
se chodilo na poutní cestu dlouhou přes  
300 km, vzpomíná stařenka Marie Po-
spíšilová na dění v obci. Toto povědomí o 
historii místa a duchovním přesahu poutí 
mne velmi zaujalo.
Osázením zaniklé cesty jsme symbolicky 
obnovili tradici putování krajinou. Cesta 
byla posledních 40 let rozorána do lánu 
pole. Jejím majitelem je stále obec Tě-
šetice, její souhlas nám umožnil vrátit ji 
původnímu účelu. K osázení polní cesty 
dlouhověkými stromy mě inspiroval táta, 
který mě celý život vedl k  lásce a péči  
o přírodu. „Prodloužíme pastvu včelám  
o lipový květ a kořeny stromů budou lépe 
držet vodu v půdě,“ řekl a poskytl příspě-
vek na první strom v aleji. Dávalo mu hlu-
boký smysl podpořit naši činnost, ač sám 
již byl upoután na invalidní vozík a za krát-
ký čas zemřel. 
Vize a přání mohou dlouhé roky zrát v na-
šem srdci, než dojdou k naplnění. Je dob-
ré se o ně podělit ve svém okolí, jak tomu 
bylo i v  naší vesnici. Za krásného počasí 
v říjnu 2019 přišli sousedé i s celými ro-
dinami a společně vysadili 30 lip srdčitých  
a 8 dubů letních. Zájem byl překvapivě 
veliký. Realizace proběhla díky spoluprá-
ci občanů, podpoře obce Těšetice a ZD 
Těšetice, které mělo polní cestu o délce  
750 m v  pronájmu. Z informační cedule 
v aleji získáte přehled o celé trase, o vý-
znamu sochy na konci Poutní aleje a pře-
čtete si příběh stařečka Kubíčka z Vojnic 
pojednávající o této staré tradici poutí do 
Mariazellu, který jsme našli napsaný v ha-
náčtině ve staré kronice.  

Trhová cesta je název druhé aleje, smě-
řující z Vojnic do Olomouce. Kdo vás in-
spiroval k jejímu návratu do krajiny?   

Místní občané dali k návratu Trhové ces-
ty podnět hned v následujícím roce. Tato 
cesta spojovala Vojnice s  Olomoucí, byla 
to nejkratší, přímá (a jediná) spojnice  
s městem. Lidé tudy vozili své přebytky  
z hospodaření k prodeji do města na trh. 
Za svépomoci občanů byla na Trhové ces-
tě vysazena v  listopadu 2020 nová alej. 
Přišli jednotlivci i celé rodiny, aby společ-
ně s  dětmi vysadili a označili své vlastní 
symbolické stromy rodu. Polní cesta je 
1460 metrů dlouhá, osazena 80-ti dlou-
hověkými listnatými stromy, které jsou ve 
zdejší krajině původní a vhodné pro místní 
podmínky. 
Alej spojuje dva průlehy s hektarovým re-

Silný a zdravý strom - symbol silného a zdravého rodu i národa…

Z REGIONU HANÁ
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Projekt spolufinancovaný z  Evropského 
sociálního fondu pokračuje ve své podpoře 
komunitní práce v obcích a činnosti 11 ko-
munitních center v Regionu HANÁ.

Podzim a začátek zimy byla období, která 
nepřála z  důvodu epidemie tomu, aby se 
lidé setkávali na akcích pořádaných ko-
munitními centry. Centra ale dobu využila 
k  pořádání např. on-line vzdělávání, vy-
cházkové akci nebo k přípravě aktivit od-
sunutých na konec zimy nebo na jaro 2022. 
Příklady aktivit uvádíme níže.

V KC Laškov se maminky 15. 2. 2022 od-
poledne přišly vzdělávat na Interaktiv-
ní workshop se speciální pedagožkou. 
Lektorka poutavou formou informova-
la rodiče, jak mají pracovat s  dětmi a co 
všechno by měly ovládat, než půjdou do 
školy. Účastnice dostaly pracovní listy  
a jiný tematický materiál. Kurz byl zamě-
řen na předcházení problémů chování dětí 
při přechodu ze školky do školy a nejčas-
tější příčiny špatné adaptace na změnu 
prostředí. Podpořeno bylo 10 osob peču-
jících o malé děti do 15 let.

V KC Suchdol proběhl on-line seminář na 
tvorbu rodokmenů ve 4 termínech: 29. 1. 
2022, 5. 2. 2022, 12. 2. 2022, 19. 2. 2022
Lektorka Blanka Lednická připravila na 
míru online seminář tvorby rodokmenu, 
který byl zaměřen na zjišťování rodinných 
vazeb a prohloubení rodinných vazeb. 
Zároveň podpořil účastníky ve vzájemné 
komunikaci a pomoci. Lektorka naučila 
účastníky vyhledávat ve zdrojích pro tvor-

bu rodokmenu a rodinných vazeb, ale také 
ve čtení starého písma. Následně účast-
níky v navazujících seminářích podpořila 
v dalších vyhledáváních, účastníci se vzá-
jemně informovali o výsledcích, v čem se 
jim dařilo a v čem potřebují pomoci. Ho-
vořili společně o tom, jak je vyhledávání 
rodinných vazeb ukotvuje v rodinné pozici, 
tradicích a také v rámci vesnice.  Účast-
níci zaslali lektorce i postřehy a doplnění 
formou zpětné vazby a obdrželi záznam 
z každé lekce. Lektorka pravidelně zasíla-

la také odkazy na jednotlivé zdroje a bude  
i nadále k dispozici na e-mailu pro všech-
ny účastníky. Kurzu se zúčastnilo 18 osob 
a z toho podpořených osob bylo 11.
KC Suchdol rovněž zorganizoval 13.2. 
2022 vycházku s  myslivci po lese v  ka-
tastru obce Suchdol doprovázenou po-
drobným výkladem a přednáškou o divo-
kých zvířatech a jejich stopách. Akce se 
zúčastnilo asi 35 osob včetně dětí. Z toho 
bylo podpořeno 14 osob. Myslivci Viktor 
Ošlejšek a Radim Novák si pro účastníky 
připravili materiály, na nichž byly zobra-
zeny stopy zvířat, seznámili je s tím, jaké 
stopy a jak kladou jednotlivá zvířata. Poté 
se všichni vydali kolem lesa ke krmelišti 
prasat, následně ke krmelci a kališti. Po 
cestě nalézali stopy jelenů, laní, daňků, 
srnek, srnců, kanců a jezevce. U krmeli-
ště a krmelce byli účastníci seznámeni, 
proč a čím se přikrmuje. U kaliště bylo 
všem ukázáno, jak se zvířata zbavují pa-

razitů a proč se válí v  bahně. Celkově se 
jednalo o velmi poučnou a příjemnou akci, 

KC Laškov – Interativní workshop 
se speciálním pedagogem

KC Suchdol – Vycházka s myslivci

KC Suchdol – Vycházka s myslivci

KC Suchdol – pouť v Jednově – podklad k semináři Tvorba rodokmenů

Co se děje v projektu Komunitní centra v Regionu HANÁ

která měla u návštěvníků velký ohlas. Po 
skončení části v lese se lidé přesunuli na 
hasičskou zbrojnici, kde hráli hry s téma-
tikou myslivosti.

Vzhledem k  blížícímu se ukončení re-
alizace projektu v  květnu 2022 plánují 
komunitní centra na jarní období další 
vzdělávací nebo tvůrčí aktivity zaměřené 
na podporu společenství a osob nejen z cí-
lových skupin projektu, kterými jsou např. 
rodiče s dětmi do 15 let, osoby sociálně vy-
loučené nebo sociálním vyloučením ohro-
žené a další.
KC Náměšť na Hané - Workshop  - zruč-
nost – řezbářství – lektor, výtvarník Ladi-
slav Grossmann - 3. 3. 2022
KC Olšany u Prostějova – Přednáška na 
téma zdraví pohybového ústrojí – lektor 
MUDr. Petr Konečný  - 15. 3. 2022

KC Bílovice-Lutotín – Vařme zdravě ze 
surovin, které máme po ruce – lektorka,  
nutriční terapeutka  Mgr. Zuzana Švédová 
- 26. 3. 2022
KC Ústín – Kreativní velikonoční 
workshop – lektorky, zahradní architektky 
z Divoký - 12. 4. 2022 
KC Skřípov – Vzdělávací zájezd za zví-
řaty do ZOO Olomouc pro rodiče s dětmi  
– 28. 4. 2022

Další aktivity do konce projektu připravují  
i KC Těšetice- Rataje, KC Služín, KC Pěn-
čín a KC Raková.

Socíální poradenství
V  rámci projektu Komunitní centra  
v Regionu HANÁ stále probíhá bezplatné 
sociální poradenství. Momentálně kvůli 
„covidové situaci“ převážně po telefonu, 

ale od letošního dubna opět začnou pro-
bíhat osobní pravidelné konzultace v  jed-
notlivých  komunitních centrech.  Sociální 
pracovníci Vám mohou nabídnout   pora-
denství v  mnoha oblastech – například 
nalezení úřadu, který může pomoci vyřešit 
Vaši tíživou životní situaci, vysvětlení a po-
moc při vyřízení sociálních dávek a podob-
ně. V dnešní době, kdy se rapidně zvedají 
náklady na bydlení, jsme  schopni pomoci 
s  vyřízením příspěvku na bydlení. Od no-
vého roku na tento příspěvek, na základě  
úpravy zákona dosáhne více občanů. V pří-
padě zájmu se nebojte na nás obrátit: 
Bc. Dominik Solovský  
- tel. +420 602 755 005 
nebo Bc. Veronika Zavadilová 
- tel. +420 777 833 273.

V  r. 2022 skončí realizace projektu Ko-
munitní centra v  Regionu HANÁ, který 
trvá od r. 2019, ale zatím všechna zapoje-
ná komunitní centra potvrdila svůj zájem 
pokračovat ve své činnosti i v rámci pod-
pory z  budoucího Operačního programu 
Zaměstnanost+, což je dobře. Komunitní 
centra naplňují poselství projektu – pod-
porovat a spojovat lidi, kteří vedle sebe žijí 
a pomáhat skrze společné aktivity a sna-
žení všem, co to potřebují. Tímto děkuje-
me za nadšení, úsilí i čas všem místním 
koordinátorům.

Za realizační tým projektu 
Ludmila Navrátilová, 

Jana Dostálková Baciak, 
Veronika Zavadilová

KC Suchdol – Vycházka s myslivci
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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

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 6. 6. 2022

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

30.4.

Čechy pod Kosířem Velký čarodějnický rej

Drahanovice Čarodějnice, Černá věž Drahanovice

Hluchov Slet čarodějnic

Laškov Stavění máje Laškov 

Lešany Pálení čarodějnic SDH

Luběnice Stavění máje, pálení čarodějnic

Třebčín Slet čarodějnic

Lutín Slet čarodějnic + stavějí máje

Náměšť na Hané Taneční zábava

Olbramice Slet čarodějnic

Senice na Hané Pálení čarodějnic

Smržice Pálení čarodějnice

Stařechovice Stavění máje

Suchdol - Jednov Pouť dětí a mládeže

Zdětín Pálení čarodějnic

Těšetice-Rataje Pálení čarodějnic

Těšetice-Rataje Stavění Máje

Těšetice-Vojnice Pálení čarodějnic

29.04.-
30.04. Čechy pod Kosířem Čarodějné sklepení a strašidelné prohlídky v 

zámeckém parku

1.5.
Drahanovice-Ludéřov Zahájení prohlídek Barokní sýpka Ludéřov

Smržice Stavění máje

6.5.
Loučany Svátek matek - besídka

Zdětín Lampionový průvod

7.5.

Čechy pod Kosířem Po stopách hraběnky Gabriely - turistický 
pochod

Čechy pod Kosířem Oslava dne osvobození od fašismu

Drahanovice-Ludéřov Oslavy svátku sv. Floriána v Ludéřově, SDH 
Ludéřov

Senice na Hané-Cakov Stavění máje

8.5.

Čechy pod Kosířem Obrázky ze života Josefa Mánesa - divadlo

Laškov Besídka  ke Dni matek – sokolovna Laškov 

Senice na Hané Oslava Dne matek

10.5. Loučany Zápis do MŠ

13.5. Luběnice Svátek matek

14.5.

Čelechovice na Hané Střelba na asfaltové holuby

Lutín Pochod a běh Mánesovou stezkou

Náměšť na Hané Mgr. Thomas Pohl

Náměšť na Hané Turnaj v Petanque

Náměšť na Hané Taneční zábava

15.5. Drahanovice Den matek, Černá věž Drahanovice

20.5. Drahanovice Zábava se skupinou Sax, hřiště TJ Sokol 
Drahanovice

21.5.

Drahanovice Pohádková věž i ves a atletický trojboj  

Senice na Hané Májový bál

Smržice Smržické vandr

Ústín Justicia a meč

22.5. Čechy pod Kosířem Empírový den

28.5.

Čechy pod Kosířem Dětské prohlídky na zámku Čechy pod 
Kosířem

Čechy pod Kosířem Dětský den a procházka pohádkovým parkem

Drahanovice-Lhota 
pod Kosířem

3. sraz rodáků a přátel Lhoty pod Kosířem, 
SDH Lhota

Drahanovice Kácení májky, SDH Drahanovice, areál u 
Galerie

Laškov Kácení máje Laškov

Luběnice Kácení máje, dětský den

Třebčín Voljebalový turnaj - memoriál Ing. Květoslava 
Křížka

Náměšť na Hané Den pro děti 

Senice na Hané Kácení máje

Smržice Kácení máje

Stařechovice Kácení máje

Suchdol - Jednov Kácení máje

Těšetice-Rataje Zlatá proudnice (hasičská soutěž) + kácení 
Máje

06.05.-
08.05. Lutín Hodové slavnosti

13.05-
15.05. Třebčín Olsavy osvobození, Hody + 160 let výročí 

vysvěcení kaple

27.05.-
29.05.

Drahanovice-Lhota 
pod Kosířem Hodový víkend – SDH Lhota pod Kosířem

2.6. Čelechovice na Hané Dětský den

4.6.

Dzbel Pohádkový les

Hluchov Dětský den 

Lešany Vítání léta OSL

Lutín Kácení máje + taneční zábava

Olbramice Dětský den

Senice na Hané Čarovný les

Senice na Hané-Cakov Kácení máje

Smržice Dětský den

Stařechovice Dětský den 

Těšetice Dětská soutěž a dětský den

9.6. Náměšť na Hané Vernisáž 

10.6.

Náměšť na Hané Divadelní představení 

Senice na Hané-Odr-
lice Taneční zábava

Těšetice-Vojnice Zábava SAX ROCK

11.6.

Drahanovice Střelby na asfaltové terče, Příhon, Myslivecký 
spolek Drahanovice 

Drahanovice Sraz motorkářů, hřiště TJ Sokol Drahanovice

Konice Konický den řemesel a výstava bonsají

Náměšť na Hané Podvečerní prohlídky

Senice na Hané Akce pro děti

Suchdol - Labutice Labutická kosa

12.6.

Konice Pouť v Konici a výstava bonsají na zámku 
(10. - 12. 6.)

Lešany Hodové odpoledne a dětský den

Náměšť na Hané Přednáška o květinách

17.6.

Drahanovice Zábava se skupinou Sax, hřiště TJ Sokol 
Drahanovice

Konice Legendy se vrací (přehlídka kapel působících 
na Konicku v dřívějším období)

Náměšť na Hané Taneční zábava

Těšetice-Rataje Zábavné odpoledne pro děti a dospělé s 
klaunem Hopsalinem 


