
1

ZPRAVODAJ
Místní akční skupina – společně pro rozvoj regionu

ZÁŘÍ 2020
03/2020

www.regionhana.cz

První rok s příměstskými tábory

Za zajímavými místy

Projekty v IROP a PRV

Regionální školství - Místní akční plány

Ze škol a školek

Významní lidé

Nová zajímavá výletní místa

Zajímavé firmy v regionu



2

REGION HANÁ

Milí čtenáři letního Zpravodaje,

velmi si vážím a srdečně děkuji za práci všem vedoucím, instruktorům i dalším lidem, kteří se podíleli a organizovali příměstské 
tábory podpořené Evropským sociálním fondem z programu MPSV. Tábory probíhaly na různých místech Regionu HANÁ. V letošním 
roce 07 – 08 2020 proběhlo 29 příměstských táborů a zúčastnilo se kolem 500 dětí. Dle zpětných vazeb od rodičů víme, že je tato 
práce s dětmi přes prázdniny a největší vedra velmi náročná. Rodiče chválí trpělivost a profesionalitu všech vedoucích. Krásně se  
starali o jejich děti a nikomu se nic nestalo.  

Věřím, že si to všichni náramně užili a spokojenost dětí i rodičů nás všechny hřeje u srdce. To je motor, který nás žene dál a máme chuť 
i elán pracovat a vytvářet další projekty. Také vím, že to bylo někdy náročné s dokumentací, kterou musely rodiče dodávat a vyplňovat, 
ale to k podporovaným projektům patří.

První rok projektu je těžký a také nás zastihla krize koronavirová 03 -05 2020, kdy se nevědělo, jestli příměstské tábory vůbec zorga-
nizujeme. Všichni se učíme novým věcem, proto v dalších letech už víme, co nás čeká. Přeji krásné vykročení do nového školního roku 
všem dětem a trpělivost rodičům.
 

                                                                                                                                     Jana Dostálková Baciak

PRVNÍ ROK S PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY

PROJEKT PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S POHÁDKOU 

Jezdecký tábor
Náměšť na Hané 20. – 24. 7. 2020
V tomto termínu proběhl příměstský jez-
decký tábor v Náměšti na Hané. Tábo-
ra se zúčastnilo 14 dětí ve věku 5-14 let  
z Náměště na Hané a jejího blízkého okolí. 
Hlavním cílem tábora byl kontakt s koňmi, 
péče o ně. Nedílnou součástí byla samo-
zřejmě jízda na koni. K dispozici byli jak 
poníci, tak velcí koně, aby byla zajištěna 
vhodná velikost koně pro jednotlivé děti. 
Kromě času stráveného s koňmi jsme vy-
razili i na blízkou zvířecí farmu v Ludéřo-
vě. Také jsme navštívili přírodní koupali-
ště v Laškově. Děti byly nadšené a už se 
těší na příští rok. 

Bohdana Kvíčalová

Letní radovánky - I. turnus
Senice na Hané 13. 7. – 17. 7. 2020
Letního tábora pod názem „Letní rado-
vánky“ – (I. Turnus) se zúčastnilo celkem 
10 dětí od první do čtvrté třídy a 2 instruk-
torky. Podpoření rodiče uvítali možnost 

přihlásit své děti na tento tábor i přes 
větší množství dokumentů, které museli 
vyplnit. Jak rodiče, tak i děti byli nadšeni z 
množství věcí, sportovního náčiní, kreatin-
vího materiálu, které byly prostřednictvím 
tohoto projektu zakoupeny a zapůjčeny. 
Během táborového týdne byl tento mate-
riál plně využit ve prospěch dětí. Pro děti 
byl připraven pestrý program – kreativní 
tvoření, sportovní aktivity, jízda na raftech, 
aquazorbing, trampolíny, vodní bitva, výlet 
do ZOO na Svatém Kopečku v Olomouci  
a hledání pokladu. Tábor proběhl bez úra-
zu. Informace o táboru a fotografie jsou 
zveřejněny na webových stránkách ZŠ Se-
nice na Hané a v následujícím čísle Senic-
kého zpravodaje bude publikován i krátký 
článek. 

Eva Juříková
Kreativní svět 1
Slatinice 27. – 31. 7. 2020
Příměstský tábor navštěvovalo denně  
15 dětí ve věku 5–12let. Zázemí tábora 
bylo na obecním úřadě v Zašívárně kde je 
veškeré sociální zázemí, v zasedací míst-
nosti a areálu dvora obecního úřadu.
V úterý přijel host – lektorka muzikohrá-
tek a děti si mohly vyzkoušet hraní na nej-
různější atypické nástroje
Ve středu jsme podnikli výlet vlakem do 
Prostějovské hvězdárny a zpět autobu-
sem. V pátek jsme šli na výlet do přírody 
– do lesa a na Malý Kosíř, kde děti sbíraly 
bylinky a poznávaly rostliny a stromy. 
Obědy zajistila restaurace Na Figleně ve 
Slatinicích. Tábor jsme zaměřily na drát-
kování zápichů do květináče, šití ledvinky 
a různých kapsiček a pytlíkčů, drhání, ko-

rálkování, výrobu různých ozdob do vlasů 
a náhrdelníků, výrobu přírodní kosmetiky,  
batikování,malovaly kamínky a výkresy... 
probíhaly seznamovací hry a průběžně 
různé soutěže a aktivity. 

Hana Sigmundová

Vzhůru na palubu
Náměšť na Hané 13. 7. – 17. 7. 2020
Příměstský tábor byl realizován v pro-
storách zahrady a venkovní klubovny Ko-
munitního centra Náměšť na Hané. Téma 
bylo námořnické a vedoucí si kladli za cíl 
seznámit účastníky v různých ohledech  
s životem na vodě. Děti ve věku 5-12 let 
spolupracovaly v určených posádkách, pl-
nily úkoly, soutěžily o body pro své lodě, 
tvořily tématické výrobky (vlajky, vaky, loď-
ky, dekorace). Náplň programu byla pest-
rá, aby si v ní každý našel něco zajímavého 
(individuální i kolektivní hry, hledání po-
kladu, paměťová cvičení, olympijský sed-
miboj). Malí plavčíci odkryli své znalosti  
a zdokonalili se v různých dovednostech. 

Jezdecký tábor

Vzhůru na palubu
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Na závěr tábora pozvali rodiče k slavnost-
nímu ukončení. Tím bylo pasování do stavu 
námořnického, neboť všichni zdárně pro-
šli symbolickým týdenním výcvikem. 

Ivana Bubeníková
                                 
Cestičkou lesních skřítků
Slatinice 3. 8. – 7. 8. 2020
Tábor denně navštívilo 15 dětí ve věku od 
7 – 11 let. Zázemí tábora bylo na faře ve 
Slatinicích.
Během týdne jsme podnikli jeden výlet 
vlakem do Náměště na Hané a jeden pěší 
výlet do Slatinek.
Obědy po – st zajistila restaurace Figlena. 
Zvládli jsme realizovat spoustu sportov-
ních a soutěžních aktivit. Výtvarné pro-
jekty, kdy si děti vyrobily domů své vlastní 
batůžky a polštářky s potiskem, malovaly 
na kamínky, vyškrabávaly skřítky, pletly 
náramky. Děti pracovaly v týmech i jako 
jednotlivci, navštívily galerii Zdeňka Buria-
na. Využívali jsme sportoviště u sokolovny 
a uskutečňovali vycházky do přírody. 

Jana Francová

Summer Movie Stars /mladší AJ
Náměšť na Hané 3. 8. – 7. 8. 2020
Celý týden na příměstském táboře Su-
mmer Movie Stars byl pro děti připraven 
tak, aby si každý užil veškeré aktivity a čin-
nosti, ale zejména příjemnou atmosféru  
s kamarády a instruktory.
Tábor byl organizován v Komunitním 
centru v Náměšti na Hané, kde měly děti 
možnost využít prostory zahrady, ale i klu-
bovnu, která jim sloužila jako pracovna, 
případně ateliér pro natáčení jejich filmu. 

Dozvěděly a naučily se pár filmových tri-
ků, které si i vyzkoušely na vlastní kůži.  
Z  kartonové krabice si vyrobily vlastní 
divadlo s loutkami, které jim sloužilo pro 
natáčení vlastní animační pohádky, (spo-
lečně shlédly na PC).
K volnočasovým aktivitám jim sloužil také 
party stan, který využily jako Make-Up 
room (maskérnu).
Navštívily místní farmu Cigorku, kde na-
točily pár záběrů do svého filmu SMS  
a s country tanečnicí (mistryní ČR) se na-
učily line-up dance. Jeden den věnovaly 
také celodennímu výletu na Velký Kosíř, 
kde je po cestě čekala stezka s šiframi 
připravená od neznámého režiséra s ma-
lým a vtipným nálezem na konci cesty. 
Odměna jim byla zmrzlina v cukrárně ve 
Slatinicích, kterou si opravdu zasloužily za 
ušlapané kilometry (9 km).
Celý tábor jsme ukončily „Filmovým fes-
tivalem“ (konaný na hasičské zbrojnici 
v Náměšti n/H.),  na který děti přijely li-
muzínou, jako opravdové hollywoodské 
hvězdy. Společně s rodiči jsme shlédli naši 
celotýdenní práci filmu SMS a následovalo 
předávání Oscarů, které dětem předával 
sám Spiderman společně s kolegyní Black 
Widow.
S radostí a nadšením jsme si slíbili, že se 
opět setkáme příští léto, ale to už v jiném 
filmu. 

Petra Zajíčková
       
Máme rádi Náměšť a pohádky
Náměšť na Hané 27. 7.  - 31. 7. 2020
Koncept tábora jsem čerpala podle tele-
vizní soutěže „MÁME RÁDI ČESKO“. Do-
poledne jsme procházeli Náměští a uka-
zovali jsme si pámětihodnosti naší obce.
Vyráběli jsme dárečky, které jsme   odnes-
li do domova seniorů  František, kde jsme 
si povídali se starousedlíky, jak se žilo  
v Náměšti dříve. Po obědě Po-Čt probíhala 
soutěž. V pátek jsme měli závěrečný den, 
kdy děti dostali  diplom, dárečky. Po obědě 
jsme se převlékli do kostýmů pohádkových 
bytostí a vyrazili do zámeckého parku, kde 
nás čekala hraběnka Kinská, která nás 
vzala na prohlídku svého zámku. Příměst-

ský tábor se uskutečnil bez jediného úrazu 
a za slunečného počasí. 

Radka Lakomá

Cesta kolem světa
Loučany družina základní škola Loučany 
10. 8. – 14. 8. 2020
Tábor byl pojmenován Cesta kolem světa 
a každý den jsme se věnovali určitému 
kontinentu, některé svačinky byly také dle 
těchto zemí. Děti se na táboře seznámily  
s kontinenty, zvířaty, které zde žijí, jídly, 

která se tu jí. Na začátku byly děti rozdě-
leny na tři týmy – červený, modrý a žlutý 
a měly si vymyslet název a nakreslit sym-
bol. Během tábora měly děti 10 soutěží 
(se sportovním vybavením zakoupeným na 
tento tábor – s míči, footbally, hopperba-
lly,…., v rychlosti, paměti, zručnosti, se-
bepoznání), 2x hledaly poklad, 6x tvořily 
(malování na kameny, malování pískem, 
dotvoření pálek, stavba Eiffelovky,….), je-
den den jsme strávili na bazéně a válčily 
vodními bombami a jeden den jsme jeli 
na výlet do Olomouce, kde jsme Cestovali  
s kočičkou Olou a poznávali památky. V at-
lasech si děti lepily vlajky zemí, zvířata,…. 
naučily se orientovat pomocí kompasu, 
hrály různé stolní hry (Cestování s Kolba-
bou, Honba za pokladem, kvíz o Evropě,…). 

Zuzana Botková

Po stopách Indiánů
Náměšť na Hané 17. 8. – 24. 8. 2020
Každý kluk i holčička si ráda hraje na In-
diány. Proto jsme náš tábor vedli v duchu 
velkého náčelníka a jeho kmene Navajo. 
Zažili jsme společně velké dobrodružství. 
Chytání lasem bizona na farmě Cigorka, 
byl pro každého zážitek. Každý Indián a In-
diánka si vyrobili vlastní indiánský oblek, 
čelenku a lapač snů, který jim pomáhá 
zahnat zlé sny. Šli jsme po stopách najít 
Indiánský poklad. Nechyběl ani náš spo-
lečně vyrobený totem, vlajka a týpí, ve kte-
rém děti odpočívaly po výborném obědě  
z místní školní jídelny. Kreativní tvoření se 
všem líbilo. Domů si odnášely korálkové 
náramky,  náhrdelníky a další samostat-

Summer Movie Stars

Na výletě v Olomouci

Princezny a rytíři
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ně vyrobené dárky. Naučily se vzájemně 
si pomáhat a být k sobě ohleduplní. Také 
Indiánští chlapci byli velcí Gentlemani  
a Indiánské holčičky se cítily opečovávané. 
V řece Indiáni rýžovali zlato a užívali vod-
ních radovánek.
Jízda na opravdovém koni byla velkým zá-
žitekem pro všechny. Každý si odnesl svou 
fotografii na památku. Poslední kreativní 
projekt se vydařil. Každý Indián a Indián-
ka odjela na svém ručně vyrobeném koni 
domů. U ohně se rozeznívaly indiánské 
písně a indiánská hudba se nesla celou 
vesnicí. Nechyběly ani špekáčky. Děti se 
naučily spoustu nového. Jak přežít v divo-
čině, zpívat, tancovat, vyrábět, pracovat, 
malovat a psát v indiánské řeči. Indiání 

si vše pečlivě zaznamenávali do svého 
indiánského deníku. Ten si také odnesly 
domů, aby jim připomínal, co vše zažily na 
příměstském táboře v Náměšti na Hané 
podporovaným ESF. 

Jana Dostálková Baciak

Tajemství staré sýpky
Ludéřov 13. 7. – 17. 7. 2020
Příměststký tábor TAJEMSTVÍ STARÉ 
SÝPKY se konal ve třetím červencovém 
týdnu v budově památkově chráněné bu-
dovy Barokní sýpky v obci Ludéřov. Tábor 
se konal v době od 7:30h do 17:30hod. Tá-
bora se zúčastnilo 15 dětí z nejbližšších 
obcí v rámci regionu Haná.
Program tábora byl pestrý a seznamo-

val děti s historií nejen budovy sýpky, ale  
i s významnými místy v okolí. Rodiče velmi 
ocenili každodenní zajímavé informace, s 
kterými děti odcházely z tábora. Kromě 
toho děti navštívily historická místa jako 
jsou Švédské šance s jejich vojenskou his-
torií, Černou věž v Drahanovicích, zříce-
ninu hradu v Náměšti na Hané, Terezské 
údolí a samozřejmě nejvíce se děti dozvě-
děly o historii Barokní sýpky v Ludéřově. 
Vše bylo vhodně doplněné o pohybové  
a rukodělné dovednosti. V odpoledních 
hodinách se děti věnovaly sportu s využi-
tím sportovních pomůcek, v době nepřízně 

počasí jsme využívali stolních her. Kaž-
dodenní zahájení se mohlo díky projektu 
uskutečnit ve venkovním prostranství na 
nových stylových dřevěných lavičkách. 
Pestrý, historií protknutý program nejlépe 
vystihují fotografie. 

Petra Koppová

Kreativní dílny v Berušce
Hněvotín 20. 7. - 24. 7.2020
Příměstského táboru v termínu 20. - 24. 
7. 2020 se v Hněvotíně zúčastnilo celkem  
15 dětí. Hlavním tématem tábora byly kre-
ativní dílny. Děti si vyrobily vlastní táborová 
trička, učily se míchat barvy, kreslily duhu, 
vyrobily si masky, malovaly na kamínky 
apod. Zázemím bylo mateřské centrum 
Beruška v budově MŠ Hněvotín. Během 
dopoledne a odpoledne se střídaly vnitř-
ní a venkovní aktivity spojené s tancem, 
sportem a cvičením. Během tábora jsme 
využívali také školkovou zahradu a podni-
kali jsem různé výlety po okolí. 

Putování přes řeku Amazonku
Olšany u Prostějova 3. 8. -7. 8. 2020
Příměstského táboru v termínu 3. -7. 8. 
2020 se v Olšanech u Prostějova zúčast-
nilo celkem 21 dětí. Hlavním tématem tá-
bora bylo „Putování přes řeku Amazonku“. 
Děti si na základě prezentace instruktorů 
vytvořily část řeky Amazonky, na které 
pracovaly po celou dobu tábora. V úterý 
jsme navštívili skleníky v Botanické za-
hradě v Olomouci. Ve čtvrtek jsme byli na 
celodenním výletu v Muzeu řemesel v Ko-
nici. Na táboře se střídaly vnitřní výtvar-
né aktivity např. výroba vlastních triček  
a masek a venkovní sportovní aktivity včet-
ně závěrečného hledání pokladu ve formě 
šipkované. 

Zuzana Šínová

Za dobrodružstvím do přírody
Pěnčín 13. 7. – 17. 7. 2020
V týdnu od 13.7. do 17.7.2020 proběhl  
v Pěnčíně příměstský tábor, kterého se zú-
častnilo celkem 15 dětí z 12 rodin. O pořá-
dání tábora byli občané informováni nejen 
plakáty, ale také na webových stránkách 
obce Pěnčín a Základní školy Přemyslo-
vice, byl také několikrát hlášen obecním 
rozhlasem. 
 Pro děti byl zajištěn program od 7:00 do 
16:00, celodenní strava a pitný režim tak, 
aby rodiče měli o děti postaráno. Program 
byl složen z mnoha aktivit sportovních, 
herních a výtvarných. Součástí tábora byly 
každodenní vycházky do přírody se vzdělá-
vacím programem i výlet na Kosíř.
Celá akce proběhla úspěšně i díky výborné 
spolupráci s obcí, rodiče i děti byli spoko-
jeni a těší se na příští tábor.

Marta Popelářová

Indiánské léto – starší a mladší děti
Suchdol 13. 7. – 17. 7. 2020
V rámci programu a na celodenních vý-
letech se děti seznamovaly s přírodou  
v okolí Suchdola. Děti mohly pozorovat vliv 
člověka na přírodu – uvědomovaly si co 
přírodě škodí a co jí prospívá a jak ji může-
me pomáhat. Při sportovních aktivitáchsi 
děti  prověřovaly své sportovní dovednos-
ti a vyskoušely si i neobvyklé sporty jako 
je střílení z luku, házaní oštěpem,srážení 
předmětů  nebo lezení na kopec. V rámci 
programu si vyzkoušely i jízdu na koni. Pří 
hudebních činnostech jsme bubnovali na 
Bamboo bubínky, bubny Djemble, rumba 
koule a  vyzkoušeli i vyvolávač deště. Své 
dovednosti děti předvedly u závěrečného 
táboráku s rodiči.  

Lenka Milarová

PROJEKT PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – REGION HANÁ

Opékáme špekáčky Indiánský kmen

Ukázka historické výbavy 
vojáků rakouských vojsk
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Konice 27. 7. – 31. 7. 2020
Tábor s názvem HVĚZDNÉ VÁLKY 
ANEB BOJ MEZI DOBREM A ZLEM 
proběhl v termínu 27. až 31. července 
2020. Aktivity se uskutečnily jak ve vnitř-
ních prostorách mateřského centra Srdíč-
ko, tak i ve venkovním prostředí. K hrám 
jsme využili nádvoří zámku, travnaté plo-
chy před zámkem i areál místního parku. 
Také jsme byli malovat křídami na konic-
kém náměstí T. G. Masaryka.
Táboru se učastnilo 19 dětí, jedno dítě 
onemocnělo a na doporučení lékařky se 

tábora nezúčastnilo.
Hlavním cílem bylo naučit děti rozvíjet  
a obohacovat hru podle své představivosti 
a fantazie, experimentovat s výtvarně ne-
tradičními materiály, vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle vzoru, zvládnout 
základní pohybové dovednosti a prosto-
rovou orientaci, běžné způsoby pohybu  
v různém prostředí. 
Jako vedoucí jsme hlavně čerpali z origi-
nálních dílů Star Wars. Děti vyráběly různé 
postavy a naučily se i šermírskému umění. 

Markéta Klíčová

Nejen milovníci koní mohou navštívit 
hřebčín Murhof nacházející se na území 
obce Jesenec u Konice. Hřebčín byl zalo-
žen v roce 1838 Janem Polanským z Brna. 
Původně se jednalo o velký ovčín, v letech 
1881 – 1903 zde sídlila továrna na hedvá-
bí, po válce se objekt přetransformoval na 
jednotné zemědělské družstvo a od 70. let 
zde návštěvníci mohou obdivovat hřebčín. 
Murhof je zasazen do malebné oblasti 
Drahanské vrchoviny, 1,5 km severozá-
padně od spádového města Konice. 
V rámci obce Jesenec se hřebčín nachá-
zí asi 0,5 km jižním směrem za železniční 
tratí. Jak již bylo řečeno, jeho historie spa-
dá do r. 1838, kdy byl založen tehdejším 
moravskoslezským fiskálním adjunktem 
Janem Polanským z Brna, který získal  
v r. 1827 jesenické panství za 34 100 zla-
tých. Pojmenován byl po jeho manželce 
Tereze jako Terezínský dvůr. Tehdy zde byl 

velký ovčín s tisíci ovcemi.
Po smrti Polanského v r. 1840 odkoupil 
jesenický statek v r. 1853 hrabě  Sylva Ta-
roucca, aby ho záhy prodal olomouckému 
purkmistrovi Dr. Karlu Schrotterovi. Po 
jeho smrti byl majitelem jeho stejnojmen-
ný syn, který v letech 1881-1903 upravil 
zdejší budovy ovčína na továrnu a tkalcov-
nu hedvábných látek. Tehdy zde pracova-
lo až sto dělníků. Továrna však neměla 
dlouhého trvání. Od roku 1934 byli majiteli 
Terezínského dvora manželé Školendíkovi.  
V padesátých letech zde byly prostory JZD. 
Historie chovu koní se píše zhruba od 70. 
let 20. století, kdy se stal Terezínský dvůr 
významným hřebčínem.
Dnes se zde chovají jezdečtí koně a hřeb-
čín slouží převážně k ustájení soukromých 
koní a k jezdeckému sportu. V areálu 
se, mimo samotné hospodářské budovy  
a pastviny, nachází i krytá jízdárna se zr-
cadly, osvětlená venkovní písková drezúrní 
jízdárna, překážková dráha a zázemí pro 
jezdce. Na hřebčíně se podařilo vychovat 
nejenom úspěšné koně, ale i řadu stylo-
vých jezdců a milovníků koní. Zájemcům  
o jezdectví jsou k dispozici zkušení, hodní 

a dobře připravení koně jak pro začáteční-
ky, tak pro pokročilé jezdce
Pro případné zájemce hřebčín nabízí  
i možnost pořádání exkurzí pro školy, 
školky a širokou veřejnost. Exkurze jsou 
tematicky zaměřené na poznávání světa 
koní a života na farmě. 
Samotný hřebčín se tak stal významnou 
součástí zdejší horské lesnaté krajiny  
a jistě stojí za to se na toto místo zajet po-
dívat.

Lucie Vojtěchová

Za zajímavými místy Regionu HANÁ

HŘEBČÍN MURHOF V JESENCI

Překážková dráha

Scater - otec vítěze Velké pardubické Nikase

Hřebčín Muhof
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Zajímavostí, o které jsme vás informova-
li již minulý rok v našem kalendáři, je asi 
280 let stará hrušeň. U tohoto památného 
stromu měl často odpočívat malíř Josef 
Mánes, který delší čas žil v nedalekých 
Čechách pod Kosířem a maloval zdejší 
kraj. Tento skvostný památný strom se 
nachází hned vedle historické budovy, tzv. 

samoty Lusthaus, se kterou vás v tomto 
čísle Zpravodaje chci seznámit.
Samota Lusthaus se nachází na východ-
ním svahu Velkého Kosíře, asi 1 km jiho-
východně od Drahanovic. 
Podle starších studíí se uvažovalo o tom, 
že tato krásná starobylá stavba mohla být 
tzv. Horní drahanovickou tvrzí. První, kdo 

„ČTVRTÉ POUTNÍ MÍSTO“

KRÁSNÁ STAROBYLÁ SAMOTA NAD DRAHANOVICEMI - LUSTHAUS

Málokoho by napadlo, že na kopci nad obcí 
Slatinice najdeme, krásné poutní místo 
jako je kaple Svatého Antonína Paduán-
ského. Zrod myšlenky vytvoření poutního 
místa se začala psát již v roce 1944, kdy 
místní kněz P. Antonín Šuránek pomohl 
postavit dřevěný kříž. Dokonce si pro svou 
myšlenku získal i olomouckého arcibis-
kupa ThDr. Leopolda Prečana. Vznikla i 
myšlenka na výstavbu podobného kom-
plexu, jako na Svatém Kopečku. Bohužel 

či bohudík se však tyto plány po 2. světové 
válce nezrealizovali. 
Kdy se začala psát nová historie tohoto 
místa? S myšlenkou na postavení výrazně 
menší kaple přišel starosta obce Slatinice 
Ondřej Mikmek. Samotná realizace kaple 
začala projektem v roce 2017. Výstavba 
byla zahájena v roce 2018 lesním inže-
nýrem Petrem Tomečkem. Další důležitou 
osobou pro realizaci byl Otakar Bezděk, 
který vytvořil kovové a olověné prvky pro 

kříž, který byl vztyčen hned vedle kaple. 
Kříž je vysoký 10 metrů a váží 1,6 tuny  
a je krásným doplňkem kaple. Stavba 
kaple byla dokončena v červnu 2018. Na 
stavbu kaple bylo použito dřevo z obecní-
ho lesa a na stavbě se podíleli obyvatelé 
obce. V nedávné minulosti se zde konalo  
i pár svateb. Kaple se nachází na krásném 
místě s výhledem a vybízí k procházce.

Petr Husička  

Památná hrušeň

kaple Svatého Antonína Paduánského

Samota Lusthaus
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nejspíše tuto variantu zveřejnil, byl expert 
na středověkou architekturu Zdeněk Gar-
davský v roce 1958. Bylo to zřejmě proto, 
že již ve vesnici existovala tvrz s dolním 
dvorem, že tedy zřejmě existoval i dvůr 
horní. O dolním dvoru je první písemná 
zmínka z roku 1353. Tehdy tento prostor 
postoupil Bušek z Drahanovic své ženě 
Wichně, a proto se na základě této trans-
akce Zdeněk Gardavský ztotožnil s Horní 
tvrzí. 
V roce 1381 prodal vladyka Vlček objekt 
po přestavbě Bohuši ze Slavoňova, což je 
opravdu doloženo, ale mohlo se jednat o 
tvrz v obci. Dodnes se však neví, jak k tvrzi 
Vlček přišel. A je tedy možné, že informa-
ce jsou zkreslené, či popletené. Posledním 
zapsaným majitelem tvrze byl Bedřich z 
Opatovic a Janka z Říčan, ti jí koupili v roce 
1379. Dodnes chybí komplexní archeo-
logický průzkum stavby, který by mohl 

spoustu informací o této stavbě osvětlit.
V roce 1677 nejspíše začala opětovná re-
konstrukce této tvrze. Objekt byl uveden 
na prvním vojenském mapování z 2. po-
loviny 17. století. Nazýval se jako „Bel-
veder“, což je z italštiny „bel veder“, ne-
boli krásná vyhlídka. Ale samotný název 
Lusthaus v překladu „Veselý dům“, zřejmě 
vznikl proto, že se údajně jednalo o zájezd-
ní hostinec s hájenkou. Na vojenské mapě 
z let 1764–1768 je existence budov v mís-
tech dnešní hájenky patrná (viz mapa č. 3).

Další zajímavost spadá daleko do historie. 
V lokalitě Lusthausu bylo vůbec poprvé 
nalezeno mohylové pohřebiště s kamen-
nou pravoúhlou obvodovou podezdívkou. 
Stáří mohyly se datuje do středního ene-
olitu, baalberské kultury nálevkovitých 
pohárů.
Dnes je samota - Lusthaus v rekonstrukci. 
Majitelé se snaží objekt využívat přede-
vším ke kulturním účelům. 

Hana Zacpálková

Na území Regionu HANÁ najdeme mnoho 
míst, která jsou nesmírně zajímavá, avšak 
turisté a návštěvníci regionu o nich stále 
ještě mnoho neví. Ochozská kyselka je 
jedním z nich, i když jde o místo, které se  
v posledních letech těší rostoucí popula-
ritě. 

Místo se nachází v krásném, lesnatém 
údolí potoka Pilavky, v místě kde se potká-
vají hranice katastrů Ochoz u Konice, Ra-
kůvka, Raková u Konice a Budětsko. Pilav-
ka je jedním z významných toků regionu, 
pramenící v lese Březina mezi Hačkami  
a Hvozdem, tedy v kopcích jihovýchodní 
části zábřežské vrchoviny, v nadmořské 
výšce 500 m.n.n. Dále protéká jižním smě-
rem právě k Ochozu a Budětsku a maleb-
ným Rakovským údolím kolem hájenky  

Ve Žlebě až pod kapličku Sv. Antonína Pa-
duánského v Laškově – Krakovci, kde se 
vlévá do Šumice, a ta s Blatou dále až do 
soutoku s Moravou nedaleko Tovačova.

Místo je nejlépe přístupné z odbočky  
u mostu přes Pilávku na silnici Ochoz – 
Rakůvka. Tyto odbočka pokračuje až podél 
chaty tábora DDM Olomouc ke starému 
Ochozskému Mlýnu a dále až po místo 
zvané Kyselka, kde v minulosti vyvěral 
původní pramen a kde se v souvislosti s 
ním vystavělo několik objektů, dnes již od-
straněných. K dnešnímu pramenu ale mu-
síme pokračovat ještě cca 400 m dále po 
proudu, až dojdeme na začátek nivní louky,  
s dnešním pramenem kyselky a dřevěným 
přístřeškem pro návštěvníky.
V rámci turistických tras se ke kyselce  

OCHOZSKÁ KYSELKA

Za zajímavými místy Regionu HANÁ

Pramen kyselky

Malíř Josef Mánes

Historická mapa Lusthozu
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dostanete po modré turistické značce od 
jihu ze Stražiska (vlak, cca 9 km) nebo od 
severu z Hvozdu (5 km) nebo od Javříčka 
(cca 10 km). Žlutá trasa sem vede z výcho-
du z Náměště na Hané (vlak, cca 10 km) 
anebo od západu z Konice (cca 6 km).

Geologicky Ochozská kyselka vyvěrá na 
jednom z nectavsko-konických zlomů  
v kulmu rozstáňského souvrství. Zde volný 
oxid uhličitý hlubinného původu vystupu-
je k povrchu, kde sytí mělce zachycenou 
podzemní vodu, a dává tak vzniknout vyvě-
rající slabě uhličité minerální vodě.
Ochozská kyselka je slabě mineralizova-
ná voda, příjemná na běžné pití, uhličitá -  
s obsahem volného oxidu uhličitého až  
2,2 g.l-1., slabě kyselá  - pH 6,34. 

V meziválečném období, kdy se zde ote-
vřely malé lázně, byla voda indikována pro 
léčení cukrovky, chudokrevnosti, zažíva-
cích potíží, jater, ledvin, tuberkulózy, ale 
také chorob nervových či ženských potíží.

Ochozská kyselka, jako zdroj minerální 
vody, je zmiňována přibližně od počátku 
20. století. V této době zažívaly nebýva-
lý rozmach lázně a lázeňská léčba, často  
s využitím právě mineralizovaných vod.  
V této době v našem regionu prosperova-
ly lázeňská místa jako Slatěnicie (Gross 
latein), nebo také méně známé Strážisko 
u Prostějova (klimatické lázeňské  místo 
– letní sídlo s četnými vilkami, v krásné 
lesnaté krajině, se stanicí na dráze pros-
tějovsko-třebovické). 
Historicky zde byly vývěry hned na něko-
lika místech. Po roce 1900 bylo upraveno 
místo nejsilnějšího vývěru Ochozské ky-
selky panem Netopilem z Litovle, který 
zde vybudoval bazén, do něhož vtékala 
kyselka, a nad ním zbudoval altánek. Při 
těchto pracích využil trhavinu, díky které 
došlo k narušení a zeslábnutí pramene. 
V roce 1925 se dalším rozvojem místa 
zabýval profesor Dr. Špaček z Laškova. 
Provedl zde první vrt, ze kterého získal 
kyselku se stálou teplotou 10 st. C. Vlast-
ními prostředky inicioval výstavbu prvních 
lázeňských objektů: lázeňskou budovu  
s hostincem a tanečním pavilonem, a zá-
klad první kolonády. Pamětníci vypověděli, 
že v době před válkou zde bylo oblíbené 
místo pro setkávání a taneční zábavu. Toto 
prosperující období bylo ukončeno 2. svě-

tovou válkou. 
Po válce objekty zchátraly, a v 80. letech 
minulého století byly strženy a na jejím 
místě vznikl objekt pionýrského tábora.  
V této době došlo k nevratnému poškození 
stavebními pracemi také dalšího z pra-
menných vývěrů. V místě poblíž byl poté 
proveden nový jímací vrt HV-1 o hloubce 
19 m, který však již výstupní cesty uhličité 
minerální bohužel nezachytil.

Objekty tábora byly po revoluci opuštěny  
a naprosto devastované v nedávné době 
odstraněny. 
V současné době je využíván pramen v těs-
né blízkosti toku Pilávka, cca 400 m níže 
po směru toku. Místo je upraveno, s malou 
ruční pumpou, kde si lze kyselku načepo-
vat. Poblíž je také altánek s posezením, 
informacemi o místě a ohniště.  

Ochozská kyselka se v současné době 
opět dostává do povědomí a těší se zájmu 
turistů a návštěvníků ze širokého okolí. 
Místo je oblíbené pro výletníky na kolech, 
koloběžkách či pěších turistů. I díky tomu 
zde v sezóně existuje příležitost k občerst-
vení a připravují se další aktivity. 
Obec Ochoz realizuje postupné úpravy 
místa původních lázní. Odstraněn je objekt 
původních lázní, kdy byl znovu objeven pů-
vodní pramen kyselky. Dle sdělení starosty 
obce Martina Bílého dojde k celkové úpra-
vě místa a pokusí se zde obnovit místo pro 
odběr kyselky z původního pramene.

Jaroslav Brzák

Areál Ochozské kyselky

Starosta Martin Bílý při znovuobjevení 
původního pramene
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DOTACE A PODPORY REGIONU HANÁ

Region HANÁ má za sebou v současné době 5 úspěšných výzev  
z roku 2017, 2018 a 2019, kde bylo přerozděleno přibližně  
16 mil. Kč a nyní byla ukončena výzva šestá. Pro pracovníky MAS 
byla tato výzva administrativně velmi náročná, neboť se do ní při-
hlásilo 82 žadatelů o dotaci.
Výzva byla zaměřena na obce a spolky, jedná se o „Základní služ-
by a obnovu vesnic ve venkovských oblastech“. Alokace na tuto 
výzvu činila 18 429 174 Kč.  
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní 
a spolkovou činnost - obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové 
domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, 
sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven. Podpora je po-
skytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve 
výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Do výzvy se přihlásilo 32 obcí, 2 mikroregiony a 48 spolků. Dohro-
mady je tedy požádáno o 16 732 962 Kč dotace. Mezi projekty se 
objevovaly jak opravy obecních či spolkových budov, tak pořízení 
různého vybavení, jako například tréninkové pomůcky, vybavení 

společenských prostor židlemi, stoly, kuchyňkami se základním 
vybavením a často se objevovaly velkoprostorové stany, nůžkové 
stany, pivní sety a ozvučovací technika pro pořádání venkovních 
kulturních a společenských akcí. Nejpočetnějšími žadateli byly 
sbory dobrovolných hasičů. 
Věříme, že spolková činnost, kultura a společenský život v našich 
obcích bude díky těmto projektům bohatá a zlepší podmínky pro 
pořádání akcí pro všechny občany a širokou veřejnost.
A co dalšího nás čeká v roce 2020? Snad další výzva nedočerpa-
né alokace, která činí 1 696 212 Kč, ale tato částka se jistě ještě  
o něco navýší z důvodu výběrových řízení a cenových marketin-
gů. Čeká nás ale především příprava nové Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD), která přinese nové mož-
nosti podpory pro zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce  
a další. Na tyto výzvy se však můžeme těšit nejdříve v roce 2022.

Hana Zacpálková

V průběhu srpna a září 2020 byly stanoveny MAS Region HANÁ 
termíny pro podání žádostí ve výzvách zaměřených na 5 oblastí 
podpory – jedná se pravděpodobně o poslední výzvy v obdobném 
rozsahu podpory – příští roky zbývající do konce programového 
období (dle předpokladu v r. 2021 nebo nejpozději v r. 2022) bude 
MAS Region HANÁ vyhlašovat výzvu/ výzvy pouze na zbývající 
prostředky alokací, které jsou již nyní téměř vyčerpány - půjde 

spíše o finanční prostředky, které se ušetří v rámci realizace již 
schválených projektů (např. z důvodu nižších celkových způsobi-
lých výdajů projektů pro výběrových řízeních).
Letos bylo koncem léta podáno 19 projektů v 5 výzvách – níže 
uvádíme jejich přehled (upozornění: u uvedených projektů nebylo 
dosud dokončeno hodnocení ze strany MAS Region HANÁ)

Přehled podaných projektů v IROP - 14. - 18. výzva (2020)

Č. Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje 
(CZV) Požadovaná dotace

1 Vybavení odborné učebny 
ZŠ Drahanovice Obec Drahanovice 748 696,11 Kč 711 261,30 Kč

2 Vybavení polytechnické učebny Obec Čelechovice na Hané 935 395,00 Kč 888 625,25 Kč

3 Inovace PC učebny v ZŠ Hněvotín
Základní škola a Mateřská 
škola Hněvotín, příspěvková 
organizace

641 522,00 Kč 609 445,90 Kč

4 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ 
Přemyslovice

Základní škola a Mateřská 
škola Přemyslovice, 
příspěvková organizace

749 880,00 Kč 712 386,00 Kč

AKTUÁLNĚ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

JEDNY Z POSLEDNÍCH VÝZEV IROP –  PODANÉ PROJEKTY

14. výzva - MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol

Celkový pohled na vinici Stezky k Bílovskému hradu
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Č. Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje 
(CZV) Požadovaná dotace

5 ICT učebna ZŠ Brodek u Konice

Základní škola a mateřská 
škola T. G. Masaryka Brodek 
u Konice,  
příspěvková organizace

495 935,00 Kč 471 138,25 Kč

Celkem 3 571 428,11 Kč 3 392 856,70 Kč

ALOKACE VÝZVY (CZV) 3 442 854,39 Kč

Č. Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje 
(CZV) Požadovaná dotace

1 Bezpečnost dopravy v obci Březsko 
- etapa III Obec Březsko 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

2 Výstavba chodníku podél silnice 
II/448 v Těšeticích Obec Těšetice 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

3 Zvýšení bezpečnosti podél silnice 
III/44931 - chodník Hliníky Obec Čelechovice na Hané 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

4 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Ná-
měšti na Hané Městys Náměšť na Hané 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

5 Zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městě Kostelec na Hané - III. etapa Město Kostelec na Hané 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

6 Vybudování nového chodníku k Ma-
sarykovu náměstí v Konici Město Konice 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

7 Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-
-Lutotín, III. etapa Obec Bílovice-Lutotín 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

8 Úprava přechodu pro chodce v obci 
Slatinice Obec Slatinice 575 606,00 Kč 546 825,70 Kč

9
Vybudování chodníků podél silnice 
II/448 v obci Drahanovice, místní 
části Ludéřov

Obec Drahanovice 600 000,00 Kč 570 000,00 Kč

Celkem 5 375 606,00 Kč 5 106 825,00 Kč

ALOKACE VÝZVY (CZV) 5 245 105,24 Kč

Č. Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje 
(CZV) Požadovaná dotace

1 Klubovna zájmového a neformální-
ho vzdělávání v ZŠ Těšetice

Základní škola a mateřská 
škola Těšetice, 783 46, pří-
spěvková organizace

656 036,00 Kč 623 234,20 Kč

2 ZŠ Lutín - keramická dílna Obec Lutín 668 185,00 Kč 634 775,75 Kč

3 Keramická dílna

Základní škola a mateřská 
škola Kostelec na Hané, 
okres Prostějov, příspěvková 
organizace

690 095,37 Kč 655 590,60 Kč

Celkem 2 014 316,37 Kč 1 913 600,55 Kč

ALOKACE VÝZVY (CZV) 2 369 510,65 Kč

Č. Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje 
(CZV) Požadovaná dotace

1 Komunitní centrum Slatinice Římskokatolická farnost 
Slatinice u Olomouce 1 130 000,00 Kč 1 073 500,00 Kč

Celkem 1 130 000,00 Kč 1 073 500,00 Kč

ALOKACE VÝZVY (CZV)  1 319 473,68 Kč

14. výzva - MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol

15. výzva - MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy

16. výzva - MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj komunitních center

17. výzva - MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání



11

Č. Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje 
(CZV) Požadovaná dotace

1

Charita Konice - pořízení automo-
bilu pro účely poskytování terénní 
nebo ambulantní sociální služby - II. 
etapa

Charita Konice 875 205,73 Kč 831 445,44 Kč

Celkem 875 205,73 Kč

ALOKACE VÝZVY (CZV) 875 205,73 Kč 875 205,73 Kč

18. výzva - MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociálních služeb

MAS Region HANÁ provedla koncem  r. 2019 a začátkem r. 2020 
mezi starosty obcí Regionu HANÁ průzkum zájmu o podání pro-
jektů, aby v rámci finančního plánu CLLD nastavila optimální 
alokace pro dané výzvy (které jsou jedny z posledních) dle sku-
tečného zájmu. Předkládání žádostí o dotaci je však soutěž, a tak 
i přes provedený průzkum je v  oblastech Bezpečnost dopravy 
a Infrastruktura základních škol požadováno celkově více pro-
středků, než je na dané oblasti vyčleněno. Výsledky hodnocení 
projektů budou známy po zasedání výběrové komise a násled-
ném schválení projektů Radou MAS Region HANÁ na základě 
návrhu výběrové komise (dle předpokladu v říjnu 2020). Výběrová 

komise hodnotí projekty dle předem daných kritérií a řídí se In-
terními postupy MAS pro implementaci SCLLD, Integrovaný re-
gionální operační program, kde jsou mimo jiné popsána pravidla 
pro hodnocení projektů – tj. i postup pro případ, kdy mají projekty 
stejný počet bodů, ale nestačí na ně již daná alokace – viz kapitola 
Výběr projektů 4.3 uvedených interních postupů MAS dostupných 
na www.regionhana.cz. 

Ludmila Navrátilová, manažerka IROP

Všichni již jistě víte, že v Regionu HANÁ jsou lidem otevřená  
komunitní centra (konkrétně jich je 11). Projekt Komunitní centra 
v Regionu HANÁ je financován z prostředků Operační program 
zaměstnanost  a Evropského sociálního fondu a je  realizován 
spolkem Regionem HANÁ z.s. 
V současnosti jsou vypracovány návrhy náplně a činnosti míst-
ních komunitních center. Náplně činností naleznete na interne-
tových stránkách www.regionhana.cz a na jednotlivých interne-
tových stránkách komunitních center v obcích a na facebooku ve 
skupině Komunitní centra v Regionu HANÁ. 
V projektu Komunitní centra v Regionu HANÁ jsem na pozici so-
ciální pracovnice. Můžete se na mne obrátit osobně v časech uve-
dených na obecních stránkách nebo vývěskách nebo telefonicky 
a to vždy v případě potřeby odborného sociálního poradenství, 
návrhu na aktivity, které by se mohly v komunitním centru nebo  
v obci uskutečnit. Činnosti centra jsou zaměřeny na cílové sku-
piny, mezi které spadají např. osoby pečující o malé děti, osoby 
pečující o jinou závislou osobu, osoby se zdravotním postižením 
a obecně osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené. Ale samozřejmě vás přivítáme všechny. Jsou zde 
plánované i semináře, kurzy a workshopy věnující se například 
dluhovému poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, finanč-
ní gramotnosti a jiným tématům. Aktuální informace o akcích 
komunitních center naleznete na příslušných www nebo face-
booku, jak bylo uvedeno i výše. Kurzy však nebudou jen vzděláva-
cí, ale také tvůrčí a neopomenuty budou i pohybové či kulinářské 
aktivity. 

Prostory většiny center budete moci využívat po dohodě s pří-
slušným místním koordinátorem pro cílové skupiny pro rozličné 
akce a události - např. pro své rodinné oslavy, dále budou sloužit 
také pro setkávání spolků (např. na setkávání vedení spolků, ko-
nání valných hromad atd.).

Ve všech jedenácti centrech již proběhla od června 2020 a během 
prázdnin pravidelná konzultační setkání. V každém centru mi-
nimálně jednou. Nejčastěji se konzultace věnovaly poradenství  
v oblasti dávek a podpory pečující osoby o jinou závislou osobu na 
péči a finanční sféře. V jednom případě se poradenství věnovalo 
zaměstnanosti a jak správně napsat životopis. V dalším případě 
byla s klientem projednána komplexní tíživá situace v souvislos-
ti s dluhy, ohroženým bydlením, nedostatkem financí na nákup 
základních potravin pro domácnost s dětmi do pěti let. V tomto 
případě je do průběhu jednání zapojena také další odborná orga-
nizace a ostatní instituce.

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit, věřím, že spo-
lečně dokážeme postupnými kroky vaše problémy nebo situaci 
začít řešit.

Pavlína Fojtíková 
– sociální pracovnice v projektu Komunitní centra 

v Regionu HANÁ

PŘÍLEŽITOST VYUŽÍT SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
V PROJEKTU KOMUNITNÍ CENTRA V REGIONU HANÁ
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REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

Dárečky pro prvňáčky

Začátek školního roku je pro všechny děti 
a rodiny významným dnem. Pro děti, kte-
ré vstupují prvně do základní školy, je to 
den výjimečný. Aby tento den získal punc 
slavnosti, pořádají základní školy v regio-
nu různé akce, při kterých děti vítají do řad 
školáků.
I Region HANÁ, z.s. se podílel na tom, 
aby se tento den vydařil. V rámci projektů 
Venkovské školy Regionu HANÁ společně 
– MAP II a Společně pro rozvoj školství – 
MAP II ORP Prostějov byly pořízeny pro ka-

ždého nastávajícího prvňáčka pěkné dárky, 
jako upomínka na první den ve škole, např. 
batůžek a reflexní prvek.. Následně byly 
tyto dárky členy realizačního týmu předány 
všem základním školám v regionu.
Nezbývá nám, než všem prvňáčkům i rodi-
čům popřát úspěšný start v první třídě. Ať 
děti škola baví a jsou v ní spokojené. Peda-
gogům přejeme co nejvíce zvídavých žáčků 
a všem ostatním, ať je tento školní rok co 
nejméně poznamenán opatřeními spoje-
nými s šířením koronaviru.

Pavla Valentová

Ohlédnutí za korespondenční 
soutěží „Víš, kde žiješ?“

Jednou z aktivit, kterou na druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 připravila pra-
covní skupina pro Rozvoj kompetencí dětí a 
žáků v přírodních vědách a EVVO projektu 
Venkovské školy Regionu Haná společně – 
MAP II, byla korespondenční soutěž „Víš, 
kde žiješ?“
 Soutěž byla určena pro žáky dru-
hého stupně základních škol a obsahovala 
dvě kategorie. V každé kategorii své zna-
losti a dovednosti porovnávaly maximálně 
tříčlenné týmy. První kategorie byla určena 
pro žáky 6. a 7. ročníku a druhá kategorie 
zahrnovala žáky 8. a 9. ročníku. Žáci pro-
střednictvím svých učitelů dostávali za-
dání soutěžních kol, které vypracovávali 
a zasílali zpět organizátorům. První kolo 
představoval vědomostní test a druhé kolo 
soutěže se zaměřovalo na zpracování di-
gitálního výstupu o své škole a obci, kde 
škola sídlí. Původně byla soutěž plánova-
ná v rozsáhlejší verzi. Bohužel vlivem ší-
ření nemoci COVID-19 v České republice 
a následných opatření, které se dotýkaly 

provozu škol, jsme harmonogram a podo-
bu soutěže upravili. I přes tato úskalí žáci 
dosáhli moc pěkných výsledků a připravili 
práce, za které se rozhodně nemusí stydět. 
Na konci června došlo k vyhodnocení sou-
těže a týmům na prvních třech místech 
v každé kategorii byla prostřednictvím 
jejich základní školy předána věcná od-
měna. Hned dvě medailové pozice v první 
kategorii obsadili žáci ze ZŠ T. G. Masa-
ryka z Brodku u Konice, jednalo se o tým 
Glóbusáci na prvním místě a o tým Abroš 
na třetím místě. Druhé místo patřilo týmu 
Náměšťáci ze ZŠ Náměšť na Hané. Druhou 
kategorii ovládl a zvítězil tým Kancy z os-
mičky z Masarykovy jubilejní ZŠ v Horním 
Štěpánově, druhé místo patří týmu Škop-
ci ze ZŠ v Hněvotíně a ze třetího místa se 

radoval tým Blondýnky ze ZŠ Náměšť na 
Hané. 
Všem soutěžícím chceme poděkovat za 
jejich nasazení při plnění soutěžních úko-
lů. Velmi si vážíme kladných reakcí, které 
jsme v průběhu realizace soutěže dostali 
od zapojených pedagogů. Tato zpětná vaz-
ba je pro nás nesmírně důležitá a motivuje 
nás k přípravě podobných akcí do budouc-
na. Přes nepříjemnosti, které nás během 
realizace soutěže potkaly, máme z první-
ho ročníku radost, o které doufáme, že je 
oboustranná.  

Tomáš Milar
garant soutěže 

Reflexní medvídci do škol Propagační předměty pro prvňáčky

Ceny pro korespondenční soutěž „Víš, kde žiješ?“ Pomůcky pro 1. stupeň ZŠ - matematika
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V rámci projektu Venkovské školy Regionu 
HANÁ společně – MAP II bylo zakoupeno 5 
lisů na ovoce. Lisy spolu s drtiči na ovoce 
a příslušenstvím budou distribuovány do 
mateřských škol, ve kterých mohou děti 
samy vyprodukovat jablečný mošt v rámci 
projektového dne (např. Jablíčkový den aj.). 

Dle domluveného harmonogramu bude 
zapůjčený lis dopraven do  přihlášené ma-
teřské školy z území projektu. Spolu s veš-
kerým příslušenstvím bude k jednotlivým 
moštovačům přidělena metodika, která 
provede děti z MŠ spolu s vyučujícími pou-
žíváním lisu na ovoce. 

Projekt „Společně pro rozvoj školství MAP 
II – ORP Prostějov“ bude provázet a pod-
porovat školy v území Regionu HANÁ i ve 
školním roce 2020/2021. 
Jako i minulý rok jsme chtěli podpořit 
nové prvňáčky ve školách a připravili jsme 
jim malé dárečky, které jim byly následně 
1. září předány.

V minulém školním roce jsme museli kvů-
li koronaviru COVID-19 velkou část akcí 
zrušit. Část termínů se nám podařilo pře-
sunout na letošní rok. V novém školním 
roce máme hodně plánů a pevně věříme, 
že je budeme moci zrealizovat. Můžete 
se těšit na řadu seminářů jak pro vedení 
škol, pedagogy, tak i pro rodiče a širokou 
veřejnost. Školení budeme realizovat pod-
le aktuální situace buď prezenčně nebo 
on-line.

V měsíci září se budou průběžně setkávat 
pracovní skupiny a budou pokračovat ve 
své práci na jednotlivých aktivitách spo-
lupráce, které navrhly do Akčního plánu. 
Následně se, ve spolupráci s realizačním 
týmem, vybrané aktivity implementace 
zrealizují.

V nejbližší době se budou moci základní 
školy se svými žáky zúčastnit autorské-
ho čtení v Městské knihovně v Prostějo-
vě. Pro první pololetí jsou v plánu čtení  
s autory: Martina Drijverová (knihy: Zlo-
bivé děti, Cesta českou historií, Postižené 
děti mezi námi), Petra Dvořáková (kniha: 
Kluci a děvčata mezi slovy), Dana Šimková 
(kniha: Zrození republiky), Danka Šárková 
(kniha: Krakonoš a zvířátka), René Neku-
da (kniha: Příběhostroj).

Mateřské školy by koncem září měly obdr-
žet pracovní ponk jako podporu polytech-
nického vzdělávání pro nejmenší. PS pro 
rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytech-
nickém vzdělávání současně s tím pracu-
je na zpracování didaktické „kuchařky“ 
– souhrnného materiálu, který bude ur-
čen učitelům polytechnických předmětů 
a bude obsahovat celou řadu ukázkových 
hodin a postupů vedoucích ke zdokonalení 
dovedností žáků v oblasti práce s materi-
ály, stavebnicemi či elektronikou v zapoje-
ných školách. 

Jako podporu matematické gramotnos-
ti jsme v červnu dali základním školám 
možnost objednat si vybrané pomůcky pro 
práci v hodinách matematiky pro 1. stu-
peň. Tyto pomůcky budou do škol postup-
ně rozvezeny v září a říjnu.

Miroslava Zapletalová
MAP II ORP Prostějov

ZAČÍNÁME DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK S PROJEKTEM 
„SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ MAP II – ORP PROSTĚJOV“

MOŠTOVÁNÍ

Pomůcky pro 1. stupeň ZŠ - matematika
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MŠ 
BÍLOVICE-LUTOTÍN
Slavnostní pasování předškoláků
Jako každý rok, tak i letos nastal měsíc 
červen, který pro nás znamená rozlouče-
ní se s minulým školním rokem, s našimi 
předškoláky. Letošní školní rok byl oproti 
jiným letům ovlivněn koronavirovou pan-
demií, která postihla nejen naši zemi, ale 
celý svět. I v naší mateřské škole jsme se 
přizpůsobili nové situaci, zápis do základ-
ní i mateřské školy proběhl online, bez 
přítomnosti dětí. V loňském školním roce 
si naši odcházející předškoláci užili velkou 
slávu: pasování na školáky spolu se svými 
blízkými na hřišti v Bílovicích. Byla to pro 
děti velká a nezapomenutelná událost.  
A letos? I letos jsme se důstojně a náležitě 
se svými dětmi rozloučili. Nebylo to sice 

za přítomnosti veřejnosti a rodičů, ale i tak 
jsme si všichni s dětmi užili překrásné a 
nezapomenutelné dopoledne.  Slavnostní 
pasování našich osmi předškoláků pro-

běhlo letos za přísných hygienických pod-
mínek  na naší krásné školní zahradě. Ve 
středu, 24.června 2020, se naši předško-
láci představili ve slavnostních talárech a 
hrdě i s učitelkami nastoupili za doprovo-
du studentské hymny ,,Gaudeamus igitur“ 
na školní zahradu MŠ. Slavnostně byli za 
přítomnosti pana starosty paní ředitelkou 
pasováni zlatým mečem na školáky. Paní 
učitelkou byly dekorováni šerpou, stužkou 
s jejich jménem a byla jim předána kniha, 
jako upomínka na dobu, kterou strávili v 
mateřské škole. Spolu s knihou si školá-
ci odnesli také diplom, upomínkový list a 
vysvědčení s velkou jedničkou. Nechybělo 
ani zdravé pohoštění od hodných mami-
nek. A na zahradě naší mateřské školy 
přibyl další originální obrázek, tentokrát 
s letopočtem 2019 – 2020. To abychom na 
ně nikdy nezapomněli! Tak hodně štěstí 
do nové životní etapy, naše děti !

Jitka Studená, Hana Bašná

MŠ STAŘECHOVICE
PROJEKTOVÝ DEN V MŠ
Po“ koronavirové“ pauze proběhlo zno-
vuotevření naší školy  25. 5. 2020. Zpočát-
ku situace nevypadala moc dobře a zdálo 
se, že opravdu budeme pouze v MŠ a na 
školní zahradě.
Posléze se situace začala uklidňovat, a 
tak jsme si řekli, co kdybychom pro zpest-
ření a pro radost dětí začali realizovat as-
poň nějaké aktivity ve škole i mimo ni. Tak 
k nám 2x přijeli z ekocentra IRIS a na za-
hradě školy proběhly programy Ze života 
hmyzu a Malý průzkumník přírody. Již od 
zimy jsme měli domluveného kouzelníka, 
který také přijel a pobavil děti i dospělé, 

dále byl domluven projektový den ve škole 
a mimo školu.
Projektový den ve škole byl z Malé tech-
nické univerzity. Děti se proměnily ve sta-
vitele mostů. Paní lektorka měla úžasnou 
stavebnici LEGA – dost velké díly a děti 
stavěly jako o život. Velice je činnost bavi-
la. Podařilo se jim postavit nádherný Kar-
lův most, po kterém se mohly i projít. Pak 
následovala venkovní část programu, kdy 
děti dělaly pokusy s různými předměty ve 
vodě. Bylo to velmi příjemné dopoledne, 
kdy si děti odnesly spoustu poznatků i 
praktických zkušeností.
Projektový den mimo školu byl na far-
mu ke zvířátkům. Po domluvě s rodiči a 
na základě jejích zájmu jsme tento výlet 
nakonec uskutečnili. Jsme moc rádi, že 
jsme se nebáli a vycestovali alespoň na 
jeden výlet. A vůbec jsme toho nelitovali, 
protože byl hezký den, děti viděly spoustu 
hospodářských zvířat, poznaly je zblízka, 
mohly je hladit, krmit. Pozorovaly koně, 
viděly stáje, jezdily na ponících. Výlet si 
děti maximálně užily a odjížděly se spous-
tou radosti. Spokojenost byla i na straně 
rodičů.
Nebylo čeho se bát, na farmě jsme byli 
úplně sami pouze se zaměstnanci, v okolí 
nebyl žádný výskyt onemocnění, děti byly 
spokojené, že jedou autobusem a mají 
nové zážitky. 
Tak jsme ukončili školní rok 2019/2020, 
který nebyl vůbec jednoduchý, a doufáme, 
že nový školní rok bude lepší, nepokazí se 
naše výlety a akce, na které se moc těší-
me a že vše proběhne normálně…
     

Šárka Dvorská, MŠ Stařechovice

MŠ SKŘÍPOV
Naše MŠ patřila k těm, které byly po celou 
dobu otevřené. Přes všechny potíže jsme 
na závěr školního roku v červnu připravili 
spoustu zajímavých akcí. Dokonce jsme 

ZE ŠKOL A ŠKOLEK

MŠ BÍLOVICE-LUTOTÍN: rozloučení s předškoláky

Děti z MŠ BÍLOVICE-LUTOTÍN Návštěva Zlaté farmy Štětovice u Vrbátek
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se stihli na památku vyfotit jako každý 
školní rok.
V MŠ proběhl projektový den s názvem 
„ Z pohádky do pohádky“ - hudebně vý-
chovný pořad pana Mgr. Drahotského, v 
kterém se děti prostřednictvím písniček 
z filmových pohádek seznámily s řadou 
hudebních nástrojů. Děti zpívaly, hádaly, 
improvizovaly při tanci princů a princezen 
ze známých pohádek.
Nejvíce se děti těšily na projektový den 
mimo školu „ Návštěvu Zlaté farmy Ště-
tovice u Vrbátek“. Po celou dobu naší 
návštěvy se nám věnovali zaměstnanci 

farmy. Společně jsme si celou farmu pro-
hlédli, poslouchali jsme zajímavé vyprá-
vění o tom, jak se starat o všechna zvířata. 
Pozorovali jsme dojení krav i ostatní zví-
řata: ovce, kozy, slepice, králíky, husy, ale 
nejvíce se dětem líbila telátka. Zaměst-
nanci farmy připravili dětem bohatou sva-
činku z mléčných produktů, které se na 
farmě vyrábějí z mléka. Z návštěvy farmy 
si děti odvezly spoustu nových poznatků a 
příjemných zážitků. Tyto finančně nároč-
né aktivity jsme mohli dětem umožnit díky 
projektu Chůva Skřípov II.
Na závěr roku jsme se sešli odpoledne  
30. 6. v kulturním sále, kde jsme si při-
pravili posezení pro děti, rodiče, prarodiče 
a sourozence. Dárkem pro děti bylo kul-
turní vystoupení „ Léto s tetinami - zpívání 
o létu“. Rozloučili jsme se s předškoláky, 
předali jim knihu a drobné dárky, kte-
ré jsme měli pro všechny přítomné děti. 
Všichni zúčastnění si poseděli při společ-
ném občerstvení, děti se vydováděli při 
hudbě. Odpoledne se vydařilo.
Na závěr školního roku jsme byli spoko-
jeni, že se nám vše povedlo uskutečnit. 
Těšíme se na nový školní rok.

Ivana Ošlejšková MŠ Skřípov

ZŠ a MŠ  
ČECHY POD KOSÍŘEM
Ve dnech 4. a 5. února navštívil Základ-
ní školu v Čechách pod Kosířem rodilý 
mluvčí pan Navot Laufer a obohatil naši 
výuku. Během dvou dnů pan Laufer se 
účastnil výuky ve všech ročnících a před-
mětech. Žáci měli jedinečnou možnost 
si vyzkoušet své znalosti a dovednosti  v 
anglickém jazyce prostřednictvím rozma-
nitých aktivit. Jeho návštěva byla pro žáky 
velmi inspirativní a přínosná, neboť i ti 
nejmenší žáci museli komunikovat pou-
ze v anglickém jazyce. V září se můžeme 
na něj opět těšit. Velké poděkování patří 
Regionu HANÁ a Místnímu akčnímu plánu 
Společně pro rozvoj školství  - MAP II ORP 
Prostějov, kterému vděčíme za tuto cen-
nou zkušenost. 

Iveta Slámová, ředitelka

Šablony III. v plném proudu
I přes současnou situaci kolem COVID-19 
první školy na území MAS Region HANÁ 
začínají již třetí výzvu šablon. Jak již bylo 
psáno v posledním čísle zpravodaje u ša-
blon III. bylo učiněno hodně změn. Zda k 
lepšímu či horšímu je již na zvážení škol, 
které šablony realizují. Ze zkušeností s 
podáváním šablon III. již lze říci, že nejvíce 
vybíranou šablonou jsou personální šab-
lony. Konkrétně šablona školní asistent. 
Proč je právě tato šablona tak oblíbená? 

Je to díky faktu, že školní asistent je do-
časnou personální podporou pro školu. 
Školní asistent je nepedagogický pracov-
ník, který může pomáhat při výjezdech 
škol, kancelářské práci, organizaci růz-
ných školních akcí atd. 
Další oblíbenou šablonou jsou projekto-
vé dny ve škole a mimo školu, které se již 
díky výzvě Šablon II. staly velice oblíbené. 
Děti na projektovém dnu ve škole a mimo 
školu pracují spolu s oborníkem z praxe 

na daném tématu, zdokonalují se, pozná-
vají nové věci a v neposlední řadě se učí 
hrou.  
K 1. 9. 2020 bylo podáno do výzvy Šablon 
III. celkem 11 projektů. Z tohoto počtu již 
6 projektů má vydané rozhodnutí o po-
skytnutí dotace. U dalších 4 projektů je 
již připravováno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Jeden z projektů je zaregistrován. 
Výzva šablon poběží do 29. 6. 2021.      

Petr Husička

Děti z MŠ Skřípov ZŠ Čechy pod Kosířem – rodilý mluvčí (MAP II)

Návštěva Zlaté farmy Štětovice u Vrbátek
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V této rubrice jsme si dali za cíl seznámit 
čtenáře se zajímavými a významnými lid-
mi, kteří působí v našich obcích.  Volba 
padla na Ladislava Grossmanna, výtvar-
níka, kreativního člověka, který se svým 
atelierem pevně zakořenil v našem kraji, 
v Náměšti na Hané. 

Je všeobecně známo, že od pouhého ře-
mesla dělí výtvarné umění originální 
vklad autora, snaha sdělovat, předat emo-
ce, zkrátka vložit jisté sdělení a energii do 
díla tak, aby byly „čitelné“ a oslovující pro 
diváka – uživatele. Již při prvním pohledu 
na plejádu děl Ladislava Grossmanna je 
patrné, že jeho výtvory sděleními a emo-

cemi oslovují velmi silně snad každého, 
kdo se s nimi setká. Jeho tvorba je nabitá 
energií a dokáže promlouvat poutavými 
příběhy. A to vše s očividnou úctou autora 
k poctivému řemeslu.

1. První otázka se na úvod rozhovoru pří-
mo nabízí – mohl by ses čtenářům před-
stavit, kde jsou tvé kořeny?
 Pocházím z Olomouce, ale rodinné ko-
řeny mám v Náměšti na Hané. Maminka 
pochází z Náměště na Hané, pamětníci 
možná vzpomenou na mého dědu Oldři-

cha Tichého, který na náměstí, nedaleko 
sochy Masaryka, provozoval holičství. Své 
dětství jsem tedy trávil tady, kde jako malý 
kluk jsem objevoval ten nesmírně zají-
mavý a pestrý vnější svět. Jako městský 
kluk jsem tu přilnul k živlu přírody kdy 
jsme v Laškovském údolí chytali pstruhy 
a raky, dotýkali se stromů skal a hlíny, to 
bylo naše hřiště. Na dolním zámku jsme 
objevovali chátrající zákoutí a artefakty po 
zdejších dávných předcích.
Své první výtvory a kresby jsem vytvořil 
tady.

2. Jak ses k výtvarnému umění na své ži-
votní cestě dostal?
Jak jsem již zmínil, od malička mne vý-
tvarná tvorba přitahovala. Fascinovala 
mne možnost pozorovat pocity, energie, 
ducha místa a předmětů třeba v přírodě 
a toto zaznamenávat a vkládat do mnou 
vytvořených děl, zachytit na papíře.
Po základní škole jsem tedy nastoupil na 
obor grafická úprava na Střední grafic-
ké škole v Hellichově ulici v Praze. Zde 
jsem se setkal s nejrůznějšími výtvarnými 
technikami, osvojil si základy grafického 
řemesla a tvorby. Po skončení školy v roce 
1979, za doby minulého  režimu, to s uplat-
něním nebylo tak snadné. Dělal jsem vše 
možné, stále jsem se ale v různých obdo-
bích více či méně věnoval tvorbě. Pracoval 
jsem ve skladu železa ale i v tiskárně, v di-
vadle, tvořil jsem rekvizity, kulisy, pracoval 
jsem také v Sigmě ve fotooddělení na pro-
pagaci. Tady jsem díky šéfovi, kterému se 
líbily mé dovednosti, mohl v čase, kdy bylo  
v práci volněji, malovat a tvořit v plenéru. 
Mé grafiky pak používal jako osobité dár-
ky a propagační předměty pro významněj-
ší příležitosti. V současnosti se již naplno 
věnuji volné tvorbě. V posledních letech 

Ladislav Grossmann

VÝZNAMNÍ LIDÉ REGIONU HANÁ

Titulka

Voda života

Cesta do srdce světa
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jsem se také začal věnovat mládeži a pře-
dávání zkušeností.

3. Jaké techniky při své tvorbě nejčastěji 
používáš?
Věnuji se grafice, malbě, keramice i dře-
vořezbě. Každá z technik má v tvorbě své 
místo. V oblasti grafiky je mou oblíbeno 
technikou suchá jehla, tedy tisk z hloubky. 
Vytvářím originální rytinu a dále s ní velmi 
rád experimentuji, ponechávám při cestě 
k výslednému tisku prostor náhodě, vněj-
ším vlivům. Výsledek je tak vždy skuteč-
ným originálem. Díky svému grafickému 
vzdělání jsem se v minulosti také dostal k 
tvorbě plakátů, ilustrací knížek apod.
V keramice jsou mou oblíbenou formou 
reliéfy, vytvořil jsem nejrůznější figurální 
reliéfy, portréty, plakety. Rád se také vě-
nuji užitné keramice. V poslední době se 
věnuji staré japonské technologii v kera-
mice zvané „raku“, což v překladu zna-
mená něco jako potěšení, pohodlí, radost 
nebo „pohoda, výstižné je také slovo sou-
lad. Jde o to v díle dát prostor pro soulad 
čtyř živlů, díky tomu vznikají takřka živé 

věci, velmi originální. Při práci se jde až 
na hranici fyzikálních možností hmoty, při 
níž riskujete ztrátu předmětu, ale pokud 
se povede, je výsledek jedinečný. 

4. čím se zabýváš právě nyní?
Připravuji si jednotlivé obrazy pro velký 
dřevěný reliéf na téma „Odysseus – pro-
měna hrdiny“. Bude umístěn na atice 
mého atelieru v Náměšti na Hané. Půjde 
o vytvoření nadčasových obrazů z jeho pří-
běhů, historické příběhy vztažené do sou-
časnosti, sdělení pro současného člověka. 
Exterier atelieru by se měl stát jakousi 
„vnější galerií“ prezentující vybraná díla a 
témata.

Celkově jsou pro mne důležitá témata, 
jako je návrat ke kořenům, k předkům, 

sepjetí s přírodou, a ovlivňování života živ-
ly a přírodními silami. Čím dále větší roli  
v mém životě hraje lokální identita, sepje-
tí s místem, kde žiji, které mne formuje  
a které naopak ovlivňuji svým životem já. 

Snad i proto se v posledních letech věnuji 
práci s dětmi a mládeží. V Náměšti vedu 
výtvarný kroužek po děti, ve kterých se 
mohou potkat s dřevořezbou nebo vyzkou-
šet si základní grafické techniky. Práce  
s dětmi je velmi obohacující a výtvory dětí 
jsou velkým potěšením jak pro ně samot-
né, tak pro mne jako učitele.

5. Pokud naše čtenáře tvá tvorba zaujala, 
kde se s ní mohou seznámit, případně si 
některé z originálních výtvorů pořídit?
Každý, koho má tvorba zajme, je vítán  
v mém atelieru v Náměšti na Hané. Rád 

sdílím společný zájem o témata mě  
v tvorbě blízká, v atelieru si také mohou 
prohlédnout řadu děl, která jsou v přípa-
dě zájmu k zakoupení. Kromě občasných 
výstav např. v Olomouci nebo Prostějově 
je možno se s mojí tvorbou seznámit na 
webových stránkách nebo na facebooko-
vém profilu.

Pro zájemce z řad obcí, firem i jednotlivců 
tvořím na zakázku upomínkové předměty, 
prezentační grafiku apod., mohu vytvořit 
soubor grafik, keramiky, či podklady pro 
vizuální prezentaci obcí, firem apod. Po-
kud se Vám má tvorba líbí, možnosti jsou 
široce otevřené.

http://www.ladislavgrossmann.cz/
FB: @ladislavgrossmannart
ladislav.grossmann@gmail.com

Brána do ateliéru
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Divadelní soubor Kašpárkovi kamará-
di je pokračovatelem bývalého souboru 
“Sigmáček”, který měl více jak 60. letou 
tradici a navazuje tak na jeho započa-
tou tvorbu. Kroužek zahájil svoji činnost  
v roce 2004 pod patronací Sokola a obec-
ního úřadu Olšany u Prostějova. Část 
souboru tvoří velkým dílem nové usku-
pení souboru, které pomáhali rozjet ”bý-
valí loutkoherci” a snažili se, aby tradice 
dlouhá více než dvě generace pokračovala 
a tak loutkoherectví v našem regionu ne-
zaniklo, ale aby pokračovalo dál a oživilo  
i dění v obci.
V současné době členové souboru nacvi-
čují a hrají představení na své domovské 
scéně v prostorách sokolovny v Olšanech. 
V sokolovně se schází nejen loutkáři, ale  
i věrní malí diváci a jejich rodiče. Pro lout-
koherce, i když jen amatéry, je velkým 
zadostiučiněním, když se na pohádku 
přijdou a nebo přijedou podívat děti nejen  
z Olšan, ale i z blízkého okolí. 
Vypravila jsem se proto do Olšan u Pros-
tějova, abych si zde popovídala s jedním 
ze zakládajících členů tohoto divadelního 
souboru, za panem Miroslavem Drhlíkem. 
Zde jsou jeho slova.  

1. Prosím představte se nám?
Jmenuji se Miroslav Drhlík. Narodil jsem 
se 1. července 1952 v Olomouci. Pracuji 
jako obchodní manažer v oblasti inženýr-

ských sítí. Ve volném čase se věnuji, mimo 
jiné, loutkovému souboru “Kašpárkovi ka-
marádi“ v Olšanech u Prostějova, kde pů-
sobím od jeho vzniku, momentálně jako 
principál.

2. Můžete naše čtenáře seznámit s histo-
rií a tradicí Vašeho divadelního souboru?
Soubor vznikl v roce 2004, kdy jsme s ně-
kolika přáteli, doslova z popela dali do-
hromady to něco málo, co zbylo z rekvizit 
loutkohereckého souboru „Sigmáček“  
v Lutíně. Nebylo snadné pokračovat ve 
více jak 50-ti leté tradici lutínského sou-
boru, ale s pomocí současných a přede-
vším bývalých členů, kteří pomohli nejen 
fyzickou prací, ale především dobrou ra-
dou, se nám podařilo obnovit činnost lout-
kového divadla.

3. Doslechla jsem se, že vystupujete  
s tzv. marionetami. O jaký druh loutek se 
tedy jedná?
Marioneta je loutka ovládaná shora ten-
kými provázky. Loutkoherci, který ovládá 
marionetu, se říká vodič, nebo také ma-
nipulátor. Vodiči (manipulátoři) jsou buď-
to skrytí nebo odhaleni publiku, používají 
vertikální nebo horizontální řídící páku, 
která má různé  tvary. Marionety se uží-
vají jak při divadelních představeních  na 
jevišti, tak i ve filmu či televizních insce-
nacích. V našem divadle hrajeme s mario-

netami o velikosti 50cm a vodiči je ovládají 
skryti před publikem, Délka provázků je 
dva a půl metru.

4.Jaké akce plánujete do konce tohoto 
roku, popřípadě na jaké byste chtěli naše 
čtenáře touto cestou pozvat?
V současné „koronavirové době“ je složité 
naplánovat nějakou akci. Nicméně naše                            
sezóna začíná koncem října, do té doby už 
snad bude situace příznivější a my bude-
me moci předvést  nastudovanou novou 
pohádku „Kašpárek čaruje“. Chtěl bych 
touto cestou pozvat všechny malé i velké 
diváky z blízkého i dalekého okolí Olšan 
a věřím, že návštěva našeho představení 
nebude pro ně promarněným časem.  

Rozhovor vedla: Lucie Vojtěchová

Kašpárkovi kamarádi 
divadelní soubor pro malé i velké diváky

Divadelní scéna

Marionety
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Příčinou je dokončená výstavba splaškové 
kanalizace v Lutotíně, která byla zahájena 
v měsíci květnu loňského roku a realizač-
ní firma ČAK Kroměříž její výstavbu včet-
ně odboček k jednotlivým domácnostem 
a kanalizačního přivaděče do Kostelce na 
Hané zvládla do konce listopadu 2019.  
V jarních měsících, i přes omezení způ-
sobená nouzovým stavem v souvislosti  
s COVID19, byla stavba kanalizace zkolau-
dovaná a návazně byla opravena komuni-
kace, kterou obec převzala před dvěma 
roky od Olomouckého kraje.  Celkové ná-

klady na stavbu kanalizace v Lutotíně byly 
13,5 mil Kč z toho dotace SFŽP 8,4 mil. Kč, 
dotace Olomouckého kraje je 2,1 mil. Kč  
a náklady obce Bílovice – Lutotín byly při-
bližně 3 mil. Kč. Oprava komunikace pak 
stála dalších 3,4 mil. Kč a z toho částkou 
500 000 korun přispěl Ol. kraj z Programu 
obnovy venkova. V těchto dnech probíhá 
oprava chodníků v Lutotíně kde jsme část 
prostředků získali v rámci žádosti o dotaci 
podané prostřednictvím MAS z programu 
na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Z cel-
kových nákladů ve výši 1,2 mil korun by-
chom měli získat cca 570 tisíc korun.   

V Bílovicích byla výstavba splaškové ka-
nalizace zahájena letos v květnu a stav-

bu realizuje stejně jako v Lutotíně ČAK 
Kroměříž a předpokládáme, že výstavba 
bude dokončena do konce listopadu a ná-
sledně na jaře dojde k opravě chodníků  
a komunikace. Celkové rozpočtové nákla-
dy na kanalizaci v Bílovicích jsou 25 mil. 
Kč. Dotace by měla činit 13,5 mil. korun  
a kromě ní obec získala dotaci z Olomouc-
kého kraje ve výši 2,25 mil. Kč. Současně 
se stavbou kanalizace v Bílovicích v le-
tošním roce probíhá přesun elektrického 
vedení do země realizovaný firmou E.On. 
Tyto práce jsou již hotovy a nyní probíhá 
demontáž původního nadzemního vedení 
elektřiny. Spolu s výstavbou sítě nízkého 
napětí probíhala pokládka chráničky na  
optická vlákna pro vysokorychlostní inter-
net realizovaná firmou INFOS a do konce 
roku bude v obci pro všechny domácnos-
ti k dispozici rychlý internet po optickém 
vlákně. Obec dále v Bílovicích realizuje 
rekonstrukci veřejného osvětlení, kde do-
chází k výměně kabelů veřejného osvětle-
ní a obecního rozhlasu, práce by měly být 
dokončeny do konce září. Náklady na akci 
jsou 1,65 mil. Kč.

Velkou investiční akcí je pak výstavba cy-
klostezky z Kostelce na Hané do Lutotína, 
která byla zahájena v srpnu. Cyklostezka 
v délce 1,4 km bude jedním ze základních 
článků tzv. Cyklostezky Romže, která by 
měla v budoucnu spojit Prostějov s Konicí 
údolím říčky Romže. Občanům Lutotína 
však tento úsek výrazně usnadní spojení 
s Kostelcem na běžné nákupy, návštěvy 
lékaře a docházku do ZŠ. Celkové náklady 
budou cca 8 mil. Kč a jsou hrazeny z pro-
středků SFDI  (5,5 mil. Kč)  a příspěvku 
Olomouckého kraje, který na stavbu dal 
v rámci dotačního programu na výstavbu 
cyklostezek 2020 cca 2,5 mil korun.  

Jedním z cílů, které se cyklotrasou zpří-
stupní, je lokalita Bílovského hradu, 
neolitického hradiště, které se nachá-
zí na zalesněném ostrohu nad Bělec-
kým mlýnem. Lokalitu starou více jak  
5 tisíc let (archeologický průzkum ji datuje 
kolem roku 3.500 př.n.l.) nově zpřístupnil 
projekt podávaný přes MAS Region HANÁ 
nazvaný „Stezky k Bílovskému hradu“,  
v rámci kterého bylo uděláno značení  
v terénu, osazeny odpočívací místa spo-
lu s informačními tabulemi popisující 
nejen historii neolitického hradiště ale  

i zajímavosti z flory, fauny a geologie ob-
lasti). Podrobnosti návštěvníci najdou na 
stránkách obce, kde je i nová aplikace  
s trasou stezek. (https://www.mapujme.
cz/stezkykbilovskemuhradu/mapa.html, 
http://bilovice-lutotin.cz/).
 Celkové náklady na tento projekt byly cca 
300.000 Kč a z toho poskytnutá dotace činí 
220.000 Kč. 

V rámci propagace cestovního ruchu  
v mikroregionu Kostelecko se naše obec 
zapojila do projektu ve kterém byly vytvo-
řeny propagační materiály na cyklookru-
hy pro silniční a horská kola a pěší okruhy 
pro tzv. Nordic walking. Mapky okruhů 
můžete získat v informačních centrech  
v regionu a na obecních úřadech Mikrore-
gionu Kostelecko. 

Mapová aplikace pro mobilní telefony je 
dostupná na adrese:
https://www.cyklookruhy.cz/kostelecko/
mapa

Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice-Lutotín

Oprava komunikací Lutotín

Oprava komunikací Lutotín

Přístrešek na parc. 1727 k. ú. Bílovice

Stojany na kola

ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ

Tvář obce Bílovice – Lutotín se mění k lepšímu
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Rekonstrukce místní komunikace v Ústí-
ně je součástí kompletní revitalizace náv-
si. Po dokončení budování inženýrských 
sítí (zakončeno v roce 2016 vybudováním 
splaškové kanalizace, v r. 2018 přelo-
žením vedení NN do země a umístěním 
„trubek“ pro optickou síť) bylo třeba zahá-
jit revitalizaci návsi, která byla neustálý-
mi „překopávkami“ zničena. Komunikace  
i chodníky byly v havarijním stavu. 
V roce 2018 proběhla s podporou, 1 mili-
on korun z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, 1. etapa, do které obec investovala  

z vlastních prostředků 2,4 milionu  
korun. V letošním roce byla dokončena 
rekonstrukce místní komunikace na návsi  
v rámci 2. etapy, která byla svým rozsa-
hem větší, a tím pádem i finančně nároč-
nější. Rozpočet na vlastní komunikaci, 
parkovací stání a odvodnění byl 5,6 mi-
lionu korun. Dalšími náklady byly vjezdy  
k nemovitostem (sloužící i pro parková-
ní) ve výši 0,84 milionu korun. O podpo-
ru obec požádala Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, ale i přesto byla částka na re-
konstrukci pro obec příliš vysoká (z důvo-
du investic do dalších projektů např. do 
výstavby sociálních bytů či komunitního 
centra), proto požádala o podporu i Olo-
moucký kraj. 
Jako stavební materiál byl pro rekon-
strukci použit sice dražší, ale na dru-
hou stranu takřka nezničitelný materiál,  
a to žulové kostky. Pro chodníky, u kte-
rých byla podmínkou bezbariérovost, byla  
k předláždění vybrána tzv. mozaika. 
Pro komunikaci, parkovací stání, vjezdy  
a odvodnění byla zvolena kostka  
velikosti 8/10. 
Dokončením všech těchto prací se zvýšil 

celkový potenciál středu obce, který se 
tak stal skutečným srdcem vesnice. Při 
cestě na obecní úřad, do mateřské školy, 
kaple sv. Jana a Pavla, k obecním bytům 
či Komunitnímu centru Haná se již ne-
budou občané ani návštěvníci obávat děr, 
které je na této komunikaci ještě do ne-
dávna čekaly. 

Jana Chalupová
starostka obce Ústín

Lucie Vojtěchová

V průběhu měsíce září bude dokončena 
stavba nového Komunitního domu pro 
seniory v Lutíně. Nový bytový dům pro 
seniory vznikl přestavbou bývalé obec-
ní ubytovny, která již několik let zela 
prázdnotou. V bytovém domě je 22 byto-
vých jednotek velikosti 1+kk vybavených 
kuchyňskou linkou s vestavěnými elek-
trospotřebiči (indukční deska, trouba, 
lednice s mrazákem, odsavač par). Sou-
částí vybavení každé bytové jednotky je 
pračka. Metráž bytů se pohybuje od 33 do  
44 m2. Byty splňují bezbariérovou vy-
hlášku, lze je tedy obývat i osobou na in-
validním vozíku. Bezbariérovost splňují  
i společné prostory budovy, kdy byla zbu-
dována nová, v zimních měsících vytápě-

ná, rampa ke vstupním dveřím a moderní 
výtah, který v budově úplně chyběl. 
Seniorům je k dispozici společenská míst-
nost, kde se mohou scházet, také sušárna 

vybavená dvěma sušičkami. Cena díla se 
vyšplhala k téměř 50 milionům korun, kdy 
cca 12,5 mil. Kč poskytlo formou dotace 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zbytek 
byl hrazen z úspor obce z minulých let.
Do nového bytového domu budou před-
nostně přestěhováni obyvatelé současné-
ho bytového domu, který je v havarijním 
stavu a nadále nebude využíván. 
Slavnostní otevření spojené s prohlídkou 
nových prostor proběhne v pondělí 28. 9. 
2020 od 15.00 hod (adresa K Sídlišti 111, 
Lutín), zveme širokou veřejnost.

Jakub Chrást, starosta obce

Stav návsi po rekonstrukci

Komunitní dům pro seniory

Kuchyňka

Stav návsi před rekonstrukcí

Rekonstrukce místní komunikace v Ústíně - náves 2. část

Komunitní dům pro seniory v Lutíně
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Obce Bílovice, Smržice a město Koste-
lec na Hané připravují společný projekt 
obnovy mlýnské strouhy, která začíná v 
Bílovicích u splavu na říčce Romži a po-
kračuje přes Kostelec na Hané do Smržic, 
kde se vlévá do Českého potoka.  Proto, 
aby bylo možné začít s přípravou záměru 
obnovy mlýnské strouhy, je nutné mít vy-

řešené souhlasy majitelů pozemků, které 
budou obnovou strouhy dotčeny, tedy k 
pozemkům, přes které mlýnská strouha 
vede. Obnova mlýnské strouhy je součás-
tí širších snah o udržení vody v krajině a 
realizace obnovy jistě přispěje ke zlepšení 
mikroklimatu v okolí strouhy a k obnovení 
krajinných struktur, které se kolem této 

strouhy za 700 let její existence vytvořili. 
Nemalý význam bude toto obnovení his-
torického vodního toku mít i pro hladinu 
podzemních vod. 

Miroslav Hochvald, 
starosta obce Bílovice-Lutotín

Obnova mlýnské strouhy z Bílovic do Kostelce na Hané a Smržic

Z REGIONU HANÁ

Stáje M+M v Ptení nabízí ustájení koní, 
procházku po naučné stezce, relax v luční 
knihovně a mnoho dalšího. 
Celý areál o rozloze 25 ha, v Ptení u Pro-
stějova,  je vytvořený podle umění Feng-
-shui s alternativním přístupem ke zvířa-
tům, lidem, přírodě, architektuře.
Nyní jsme nově pro návštěvníky udělali 

Luční knihovnu, kde si posedíte a v klidu 
počtete v krásné přírodě.
Sestavili jsme skalní sošky a naše nové 
posezení vás zve k zastavení, odpočinku 
a nová naučná stezka vám zpříjemní pro-
cházku. Naše krásné ručně dělané hmyzí 
domečky máme na mnoha místech podél 
celého areálu.
Nechali jsme obnovit pastviny pro koně  
a přijímáme nové koně k pastevnímu 
ustájení, aby byli další koníci šťastní  
a spokojení.
Dokončuje se stavba nové kryté haly  
a jejího okolí, která má velmi kvalitní po-
vrch pro koně, zároveň dokončujeme bosý 
chodník a další aktivity na sebe nenechají 
dlouho čekat.
V našem areálu se budou pořádat se-
mináře Feng-shui v praxi a mnohé dal-
ší, které povede majitelka Stájí M+M zfp 
s.r.o.,Martina Očenášková, absolventka 
F-S akademie, s certifikátem na koučing 
a jiné…

Martina Očenášková

Stáje v Ptení nabízí návštěvníkům 
nejen pohled z koňského hřbetu

Luční knihovna

Hmyzí domeček

Naši koníčci Vás vítají

Naši koníčci Vás vítají

Posezení pod širým nebem
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Smržice se, jako jedno ze 49 míst v Čes-
ké republice, zapojilo do akce “ Česko jde 
spolu na piknik“ u příležitosti dne přátel-
ství, který byl 30. července. Myšlenkou 
akce bylo podpořit komunitní vztahy, vy-
táhnout sousedy ven, popovídat si a dát si 
něco dobrého.
V parku sv. Jana Nepomuckého ve Smrži-
cích se nás v neděli 2. 8. sešlo dohroma-
dy 50 a prožili jsme spolu moc příjemné 
odpoledne. Přispěli jsme tak k celkovému 
počtu piknikujících, který se vyšplhal až 
na 995 účastníků v celé České republice. 
Vznikl tak nový zápis do České knihy re-
kordů v Pelhřimově, a to nejvíce piknikují-
cích lidí v jeden den na území ČR.
Nám ve Smržicích počasí přálo, byl krás-
ný teplý den. Program byl zpestřen ama-

térskou výstavkou fotografií na téma „Ob-
líbené místo ve Smržicích“. Zúčastnění   
a také děti mohli své oblíbené místo na-
malovat. Většina jich to také udělala  
a vznikla tak výstava dětský prací pod 
širým nebem. Některé kolemjdoucí přilá-
kal zpěv a zvuk kytary, paní Míla Špačková 
z Prostějova nám hrála a zpívala celé od-
poledne, děkujeme za milou společnost  
a krásný hudební doprovod. 
Nechybělo ani bohaté občerstvení, koláč-
ky, zákusky, domácí buchty a i něco sla-
ného k zakousnutí. Na uhašení žízně byl 
připravený mošt a pro dospělé víno a piv-
ko, které nám věnoval a s radostí točil pan 
Opluštil z Kocandy, děkujeme všem, kteří 
se podíleli na vynikajícím pohoštění.
V závěru jsme si opekli špekáčky a pak až 

kolem 19 hodiny už jen rozloučili a uklidili 
park. Rádi akci opět zopakujeme, takže 
příští rok 1. 8. 2021. Zkusíme překonat 
letošní rekord!
Velké díky patří Nadaci Via a České spoři-
telně za finanční podporu.

Spolek rodičů Smržice

Piknik proti samotě aneb „Česko jde spolu na piknik“

Piknik ve Smržicích Piknik ve Smržicích

Piknik ve Smržicích
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Uprostřed kruhového objezdu o průmě-
ru asi 190 metrů, na kopečku v Náměšti 
na Hané, je v parku umístěn klasicistní 
zámek. Ten začal, položením základního 
kamene 1. 3. 1766, stavět nedaleko od 
zříceniny hradu (proto zámek má adresu 
Hrad 1) hrabě Ferdinand Bonaventura 
z Harrachu. V roce 1778 zdědila zámek 
dcera hraběte Marie Róza, která se prov-
dala za hraběte Josefa Kinského. 
Evžen II. prodal zámek Františku  
Ottáhalovi v roce 1916. 17. června 1945 byl 
majetek rodině zkonfiskován podle Bene-
šových dekretů. Byla to jedna z prvních 
konfiskací v celé republice. Od 1. červen-
ce 2000 je zámek majetkem městyse Ná-
měšť na Hané. 
O aktuálních problémech, ale i plánech, 
jsem si promluvila se starostkou městyse 
Náměšť na Hané, Martou Husičkovou.

Jak ovlivnil letošní sezónu covid-19?
Zásadním problémem byla skutečnost, že 
všechny památky byly uzavřeny, nemohli 
jsme realizovat tradiční program pro MŠ 
a ZŠ pod názvem Velikonoce na zámku. 
Ročně se ho účastní kolem 2 000 dětí. 
Zaměstnanci zámku připravují i program 
během velikonočních svátků, které jsou 
turisty velmi oblíbené a bohužel ani tyto 
akce se nemohli uskutečnit. V porovná-

ní s loňským rokem máme k 26. 8. 2020  
o polovinu méně návštěvníků a s tím sou-
visí i o polovinu nižší tržby. 

Jaké akce připravujete ještě do konce 
letošní sezóny?
Na zámku proběhne 27. 9. oblastní výsta-
va psů, kterou organizuje OMS Olomouc. 
Velmi oblíbenou akcí, kterou připravuje-
me na zámku, je Dýňové a slámové tvo-
ření. Je to dílna pro děti a dospělé. V říjnu 
(30. 10.) se již tradičně budou konat stra-
šidelné prohlídky pod názvem Tajemný 
zámek. Chystáme i Advent a Vánoce na 
zámku. Záleží ovšem na tom, jaká bude 
situace v souvislosti s covidem. Pak za-
končíme Vánocemi na zámku 27. 12. 2020. 

Jak se připravujete na příští rok?
Na konci tohoto a na začátku příštího roku 
se musí především provést generální 
úklid zámku. Sezónu zahájíme v Našem 
muzeu výstavou dokumentů o posledních 
majitelích zámku – rodině Ottáhalových. 
Nadále se budeme zaměřovat na rodiny  
s dětmi, dětmi z MŠ a ZŠ – programy o tra-
dicích Velikonoc a Vánoc. Kulturní komise 
připravila interaktivní hru O poklad rytíře 
Milíče, ve které bychom chtěli pokračovat 
i příští rok. Máme velké plány, snad je bu-
deme moci příští rok zrealizovat. 

Jak je to s opravami? 
Majitel zámku, městys Náměšť na Hané, 
se snaží na opravy získávat finanční pro-
středky z různých dotačních programů. 
Velkou pomocí bylo získání prostředků  
z Regionálního operačního programu.  
Díky tomu byla opravena střecha sever-
ního křídla zámku a z bývalého bytu kas-
telána pak vzniklo Naše muzeum. Před-
pokládáme, že městys využije i možnost 
získat dotace na rekonstrukci v novém 
plánovacím období EU, a to především na 
rekonstrukci jižního křídla zámku a zá-
meckého parku.

Rozhovor vedla: Lucie Vojtěchová

AKTUALNÍ INFORMACE Z VÝZNAMNÝCH TURIST CÍLŮ 2020

Zámek uprostřed parku

Zámek v Náměšti na Hané

Interiér zámku
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Území Regionu HANÁ nabízí návštěvní-
kům celou řadu rozmanitých kulturních 
a především historicky cenných památek.  
Jednou z nich je i bývalá tvrz z přelomu 
13. a 14. století, která je však dnes mezi 
místními známá spíše jako barokní sýpka. 
Nachází se v místní části obce Drahano-
vice v Ludéřově. Jedná se o pozůstatek 
části bývalého panského dvora v centrál-
ní části obce. Objekt po 2. světové válce 
sloužil místnímu jednotnému zeměděl-
skému družstvu k ukládání obilí. Po roce 
1991 se budova vrátila do majetku obce. 
Bohužel se na ní nenávratně podepsal 
zub času a chybějící údržbová opatření, 
čímž se objekt dostal do katastrofálního 
stavu. Dokonce hrozila i jeho demolice. 
Naštěstí se našlo pár lidí, kteří v budově 

viděli historickou památku. Po staveb-
ně historickém průzkumu pracovníky 
Památkového ústavu v Olomouci a po 
podání návrhu na její vložení do Ústřed-
ního seznamu kulturních památek České 
republiky byla otevřena cesta k její zá-
chraně. Památka byla zapsána 7. 2. 2007 
a tímto novodobým rodným listem poča-
la její nová etapa, za kterou stojí nadšení 
několika lidí a pochopení okolí, příznivců  
a sponzorů. A právě díky obdivuhodnému 
úsilí všech členů spolku  U nás, si dnes 
mohou návštěvníci prohlédnout interiéry 
této ojedinělé hanácké kulturní památky. 
Vydala jsem se proto navštívit členku 
spolku U nás, Zdenku Žákovou, která se  
také spolu se svou rodinou zasloužila  
o stávající podobu barokní sýpky a nyní 
má na starosti propagaci a realizaci kul-
turních akcí, které v tomto objektu pro-
bíhají po celý rok. Se Zdenkou Ž. jsme si 
společně popovídaly o otázkách, týkají-
cích se například nadcházejících akcí na 
druhou polovinu roku 2020 či možnosti 
pokračující rekonstrukce objektu barokní 
sýpky. 
Zdeni, mohla byste našim čtenářům 
představit plánované záměry, které v ba-
rokní sýpce připravujete na nadcházející 
období?
Barokní sýpku jsme začali opravovat  
v roce 2005 a její první část byla otevře-
na v červenci 2010. Od té doby se nám, 
díky finančním podporám jak z Minis-
terstva kultury, tak Regionu HANÁ nebo  
Olomouckého kraje, podařilo po malých 
částech opravit téměř všechny vnitřní 
prostory. Zbývá nám dobudování posled-
ní části v prvním patře, kde plánujeme  
vytvoření místnosti pro menší výstavy  

a  klubová setkávání. Ještě letos počítáme 
se stavbou plotu ze zadní strany sýpky. 
Největší  investicí, která nás čeká, je nová 
fasáda celé budovy. To však nedokážu de-
finovat, kdy se podaří.
Jak se Vám daří získávat finanční podpo-
ru na obnovu objektu a jakým způsobem 
by Vám mohli případní zájemci pomoci?
V minulém roce se nám podařilo vybudo-
vat důstojný nový vchod z  finanční   pod-
pory obce Drahanovice  a sponzorů.
Co se týče podaných žádostí o finanč-
ní podporu, byl náš spolek v minulosti  
převážně úspěšný – samozřejmě, byly  
i neúspěchy. To nás vždy mrzelo, protože 
vypracování  žádosti  je docela náročné.  
V současné době máme podanou žádost  
o finanční podporu na Region HANÁ  

z programu rozvoje venkova na kulturní  
a spolková zařízení.
K dokončení obnovy i provozu sýpky vítá-
me každý finanční příspěvek.
Na jaké kulturní akce byste chtěla naše 
čtenáře pozvat? 
Máme připravený  podzimní koncert s ná-
zvem „Šansony vinné i nevinné“ Evy Kri-
z-Lifkové za doprovodu Milana Dvořáka,  
a to již 17. října, dále pak vánoční dílničku 
pro žáky základních a mateřských škol,  
dílničku pro dospělé - „Adventní zdobení“ 
a samozřejmě vánoční koncert.

Rozhovor vedla: Lucie Vojtěchová

Pojeďte s námi navštívit barokní sýpku, 
historii i současnost hanáckého venkova

Současná podoba sýpky z roku 2020

Nový vzhled z roku 2018

1. podlaží před rekonstrukcí

Původní vzhled sýpky v r. 2005

1. podlaží po rekonstrukci
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ZAJÍMAVÉ FIRMY V REGIONU

V malebném prostředí obce Slatinice, na 
úpatí přírodního parku Velký Kosíř, se na 
půli cesty mezi Olomoucí a Prostějovem 
nachází Lázně Slatinice. 
Přírodním léčivým zdrojem Lázní Sla-
tinice je středně mineralizovaná voda  
s obsahem sirovodíku, využívaná k léčbě 
pohybového aparátu, nemocí nervových, 

kožních, onkologických a nemocí obě-
hového ústrojí. Ubytování je zajišťováno 
v lázeňských domech Balnea, Hanačka, 
Mánes nebo Penzionu Majorka. Služeb  
a zázemí léčebných lázní využívají samo-
plátci i pojištěnci zdravotních pojišťoven, 
kteří do Slatinic přijíždějí na komplexní  
a příspěvkovou lázeňskou léčbu či do od-
borného léčebného ústavu. V Odborném 

léčebném ústavu se léčí pacienti po to-
tálních endoprotézách, těžkých úrazech, 
operacích páteře nebo s revmatologický-
mi a neurologickými onemocněními. Láz-
ně Slatinice zajišťují i pobyty pro širokou 
veřejnost. Vybrat si lze z pestré nabídky 
léčebných, relaxačních a speciálních po-
bytů. 
Díky léčivým pramenům s obsahem siro-
vodíku Lázně Slatinice navštíví tisíce lidí 
ročně z celé České republiky. V krásném 
prostředí si klienti užívají špičkovou lá-
zeňskou péči. Není to ale jen prostředí  
a blahodárné složení místní vody, které si 
hosté tak oblíbili. Vybrat si můžete z roz-
sáhlé nabídky lázeňských procedur pro 
zdraví i odpočinek. V nabídce jsou sirné  
i další typy koupelí, lázeňské masáže, 
různé variety obkladů a zábalů, bazény, 
sauny a privátní SPA a mnoho dalších lá-
zeňských procedur. 

K lázeňskému prostředí patří také kultur-
ní život. Proto jsou po celý rok pořádány 
desítky koncertů, hudebních a tanečních 
večerů, tematických a vlastivědných vy-
cházek, výstav, přednášek, workshopů  
a mnoho dalších akcí. Přestože rok 2020 
těmto společenským a kulturním akcím 
příliš nepřál, povedlo se v Lázních Slati-
nice uspořádat několik velmi úspěšných 
a povedených akcí. Za zmínku jistě stojí 
červnový večerní koncert Kateřiny Bro-
žové, Daniela Hůlky a Petra Tomečka, 
vystoupení zástupců Moravského divadla 
Olomouc a také dvoudenní festival Slati-
nická struna a paleta, zakončený koncer-
tem skupiny Rangers – Plavci. Poslední 
akcí letošní letní sezóny byl Den zdraví. 
Den zdraví v Lázních Slatinice je pořádán 

každý rok, a příští rok tomu nebude jinak. 
Letos byl závěr celodenního programu 
zaměřeného na prevenci a zdravý životní 
styl doplněn vystoupením bubenické sku-
piny Groove Army a koncertem Františka 
Nedvěda.
A na co se můžete těšit? Aktuální kulturní 
program naleznete na webových strán-
kách www.lazneslatinice.cz. Letos si ještě 
nenechte ujít rozsvícení vánočního stro-
mečku v pondělí 30. 11. 2020 a adventní 
koncert v sobotu 12. 12. 2020.

STÁTNÍ VOUCHERY 
NA LÁZEŇSKÝ POBYT
V letošním roce můžete do lázní za zvý-
hodněné ceny. Od 1. července byl spuštěn 
projekt Ministerstva pro místní rozvoj na 
podporu lázeňství. O státem podporované 
vouchery, v hodnotě 4000 Kč, si mohou 
požádat všechny osoby starší osmnácti 
let. Získání takového voucheru je velmi 
jednoduché a u nás v Lázních Slatinice 
stále vouchery přijímáme. 
Máte tedy ještě poslední možnost využít 
této jedinečné příležitosti a navštívit naše 
malebné lázně. Můžete si vybrat z naší 
standardní nabídky pobytů, nebo využít 
speciální týdenní pobyt se státním vou-
cherem s cenou již od 3 500 Kč. Relaxujte 
a užijte si předvánoční atmosféru v lázeň-
ském prostředí.
Pobyt se státním voucherem zahrnuje:
• 6 x ubytování s plnou penzí
• 1 x vstupní lékařskou prohlídku
• 1 x klasickou částečnou masáž
• 1 x celkovou sirnou koupel 
• 1 x celkovou perličkovou koupel
• 1 x parafínový zábal rukou
• 1 x rašelinový obklad
• 2 x hodinový vstup do bazénu v lázeň-
ském domě Balnea
• sladké překvapení
• 10% slevu na zakoupení dalších proce-
dur 
• 20% slevu na vstup do Galerie Zdeňka 
Buriana
Kontaktujte nás na tel.: +420 581 571 820 
e-mailu: pobyty@lazneslatinice.cz

Lázně Slatinice

Lázeňský areál s fontánou

Balnea
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V území Regionu HANÁ není takovýchto 
podniků mnoho. Proto jsme moc rádi, že 
vás, naše věrné čtenáře, můžeme touto 
formou seznámit s podnikem, ve kterém 
vás majitelka kavárny vřele přivítá a na-
bídne senzační pochoutky vlastní domácí 
výroby. Řeč je o nově otevřené kavárně 
Kafe v parku v Čechách pod Kosířem, kte-
rá i přes nepřízeň jarní koronavirové epi-
demie, otevřela v květnu 2020. Moderní 
kavárna sídlí na zámeckém nádvoří v Če-
chách pod Kosířem. Návštěvníci zde mají 
možnost posedět buď přímo na nádvoří 
zámku, nebo v případě nepříznivého po-
časí v nově zrekonstruovaných vnitřních 
prostorách zámeckého křídla. 

Usměvavou majitelku podniku, Kristýnu 
Stawaritschovou, jsem poprosila o krát-
ké představení se. 
„Je mi 31 let, jsem ze tří dcer. Mamin-
ka je starostka v Čelechovicích na Hané 
a tatínek umělecký kovář. Dceři Natálce 
jsou 4 roky. V tomto oboru jsem už přes 
10 let. Nejdřív brigádně při škole, později 
jsem zjistila, jak moc mě tato práce baví 
a naplňuje a už jsem u toho zůstala. Nej-
víc zkušeností mi dala práce v olomoucké 
Vile Primavesi a v prostějovském Cocktail 
Café. Posledních pár let jsem toužila po 
vlastní kavárně, dělat si věci po svém, vy-
mýšlet, tvořit, plánovat svůj vlastní sen. 
Na přelomu roku se naskytla příležitost 

pronajmout si zámeckou kavárnu. Roz-
hodování jestli do toho jít nebo ne samo-
zřejmě provázel strach, jestli na to vůbec 
mám, jak finančně, tak co se týče schop-
ností, vést sama kavárnu, zvládnout chod 
a věci kolem a to všechno udělat tak, aby 
to nebylo na úkor dcery a času strávené-
ho s ní. Nakonec jsem se rozhodla to zku-
sit, protože vím, že kdybych to nezkusila, 
tak bych litovala. Už nějakou dobu jsem 
měla v hlavě koncept kavárny, ve které 
se budou lidé cítit příjemně, která bude 
zaměřená na podporu lokálních dodava-
telů, s domácími produkty a prostě děla-
ná hlavně srdcem. Aby ta láska, s kterou 
jsem do toho šla, s kterou to každý den 
dělám i přes všechna úskalí, aby ji moji 
hosté viděli.
A jak vlastně vznikl celý koncept kavár-
ny? 
„Na papíře probíhalo plánování už asi 
od konce prosince, intenzivní budování 
pak asi od února, kdy se začalo navá-
žet vybavení. Kavárna měla být otevřená  
4. 4. 2020, ale do toho přišla koronavi-
rová opatření a do poslední chvíle jsem 
netušila, kdy a za jakých okolností budu 
moci otevřít. Nakonec se otevíralo 11. 5. 
s tím, že bylo jen “výdejní okénko” a za-
hrádka. Člověk míní, život mění. Myslela 
jsem, že v průběhu dubna v klidu vyberu 
a zaučím brigádnice, květen bude takový 
rozjezd, kdy si zjistím co a jak, v červnu 
pojedeme naplno sezónu a už budu vě-
dět, kolik zboží, kolik napéct na které dny  
a tak dál. Samozřejmě bylo všechno ji-
nak. I přes veškerou mou snahu byl první 
víkend naprostá katastrofa a moje nej-
horší noční můra. Mraky lidí, brigádnice 

Kafe v parku, kavárna v srdci zámeckého areálu

Venkovní posezení kavárny

Interiér kavárny
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nestíhaly, vitrína se zákusky byla prázdná 
snad ve 4 hodiny. Spousta hostů odcházela 
naštvaných a já šla večer domů s pláčem, 
že to prostě nedám. Že nemůžu být za ba-
rem i na place zároveň, aby bylo všechno 
perfektní. Že víc už napéct nezvládnu. Pak 
jsem se zařekla, že jen tak se nevzdám. 
Prvních 14 dní jsem spala asi 4 hodiny 
denně, malou tahala s sebou na kavárnu  

a byla tam každý den. Pak si vše začalo po-
maličku sedat. Teď už vím, které lidi si tam 
můžu nechat a je na ně spolehnutí.“
S jakými problémy jste se musela dopo-
sud vypořádat?
„Samozřejmě takové ty běžné problémy, 
jako rozbitý kávovar atd.. Ale jedno zde 
musí zaznít. Vybrala jsem si skvělé doda-
vatele. Jakub Fejfar z olomouckého Kika-
fe mi nejednou zachránil nervy a pomohl, 
když jsem potřebovala, a to i o víkendu. 
Jejich káva je skvělá a nikdy není s ničím 
problém. Stejně tak minipivovar Jadrníček 
z Náměště na Hané - sami napíšou, zavo-
lají, zda nepotřebuji závoz nebo cokoli jiné-
ho, nebyl problém zajet si pro pivo i v ne-
děli. Mlékárna v Náměšti, která patří pod 
zemědělské družstvo Senice na Hané, je 
taky skvělá. Mají zde fantastické produkty, 
týdně beru třeba 40l čerstvého mléka - na 
kávy apod., dále pak čerstvou smetanu na 
šlehačku, sýry a suroviny na pečení dezer-
tů. Od paní Šárky Mikmek, která má máto-
vou plantáž kousek od Čech pod Kosířem, 
odebírám mátu, kterou doveze kdykoliv  
a ještě nabídne něco navíc např. čerstvý 
rybíz nebo rebarboru. Prostě se snažím 

podpořit úžasné lidi z okolí a oni mi to sto-
krát vrací. I hosté jsou vesměs spokojení, 
káva chutná, dezerty také. Hodně oblíbená 
je i zmrzlina, tu si odebírám od společnos-
ti Adria Gold. Podpora od nich je také na 
výbornou, zmrzlina ve skvělé kvalitě, dě-
lají dokonce i raw zmrzliny z českých ma-
lin a jahod, mají na výběr i různé zajímavé 
příchutě, třeba Špička nebo Valašský fr-
gál, 72% čokoláda, což si lidé opět neuvě-
řitelně chválí. A na tom nejvíc záleží. Hřeje 
mě u srdce, když někdo přijde a pochválí, 
ocení tu práci a lásku, co tomu dávám. 
Hosté jsou nadšení z domácích poctivých 
dezertů z kvalitních surovin, z domácích 
limonád, na něž si sirupy taky vařím sama 

ze sezónních surovin. Komerční věci tam 
mám minimálně - Mattoni, Coca Colu atd 
jen jako doplněk. Ráda bych, aby rodiče 
ocenili, že můžou nabídnout dětem mošty 
z Mezic, které nejsou ani slazené ani nijak 
dolaďované. Jako doplněk jsem zařadila  
i skvělé produkty ze Statku Tichý z Jin-
dřichova u Krnova. Další parádní věci, 
tyčinky, perníčky, sušenky, nápoje, mar-
melády a všechno v bio kvalitě z jejich vý-
pěstků. Dále máme k prodeji i moje oblíbe-

ná ořechová másla od společnosti Šufánek  
z Olomouce. Samozřejmě i pivečko s se-
bou od minipivovaru Jadrníčků v Náměšti 
na Hané a v neposlední řadě krásné věci  
z kovářské dílny mého tatínka a jeho brat-
ra. Od nich jsou i obrazy, které zdobí stěny 
kavárny, a myslím, že tam nádherně sedí.
Ve zkratce řečeno, kavárna obsahuje 
všechno, za čím si můžu stát, na co jsem 
hrdá a tak jak jsem si ji vysnila, tak se ji  
i snažím vést.
Za krásné fotky vděčím olomouckému fo-
tografovi Danielovi Schulzovi, se kterým 
se mi spolupracovalo zkrátka na jedničku. 
Touto cestou bych také chtěla poděkovat 
spolku Střední Morava Tourism, kteří celé 

focení nejen po technické stránce zajistili, 
ale i uhradili, za což jsem jim moc vděčná. 
A v neposlední řadě bych ráda poděkovala 
celé své rodině a přátelům, bez jejíž pod-
pory bych dnes nebyla tam, kde jsem. Za 
to všechno jsem jim neuvěřitelně vděčná.“

Rozhovor vedla: Lucie Vojtěchová

Chléb s domácí řepovou pomazánkou

Dětská herna

Připravíme Vám vše potřebné pro piknik

Piknik v parku
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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 20. 11. 2020.

UPOZORNĚNÍ

3. 10. 2020

Čechy pod 
Kosířem

Drakiáda na fotbalovém hřišti spojená 
s ochutnávkou netradičních druhů piv

Konice Sládkova skála

Třebčín Třebčínské Dýňohraní  

6. 10. 2020 Čechy pod 
Kosířem Den seniorů v MFB – pořádá klub seniorů 

10. 10.2020 Rakůvka Stezka odvahy

16. 10. 2020 Hněvotín Podzimní setkání seniorů

17. 10. 2020 Luběnice Dlabání dýní, Loběnicky deňohraní

27.10.2020

Čechy pod 
Kosířem

Oslavy Dne vzniku samostatného 
Československého státu – lampionový průvod

Třebčín Průvod k oslavám vzniku samostatného 
československého státu 

31.10.2020 Čechy pod 
Kosířem

Halloween párty – lampionový průvod dětí ZŠ 
a MŠ zakončený v zahradě MFB

2. – 30. 10. 
2020 Konice Momenty z říše zvířat

30.-31.10. 
2020

Čechy pod 
Kosířem

Dušičky a strašidelné prohlídky na zámku 
Čechy pod Kosířem

4. 12. 2020
Hněvotín Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Luběnice Zdobení vánočního stromu, rozsvěcení betlé-
mu, vánoční jarmark

5. 12. 2020

Luběnice Mikulášská besídka 

Rakůvka Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního 
stromku na návsi  

Ústín Adventní koncert

6. 12. 2020 Suchdol, 
Jednov

Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská 
nadílka

12. 12. 2020 Hněvotín Taneční zábava - SDH Hněvotín

19. 12. 2020 Hněvotín Sváteční pečení perníčků s dětmi v KD

20. 12. 2020 Třebčín Vánoční koncert 

27. 12. 2020
Čechy pod 
Kosířem

X. ročník vánočního turnaje v kopané staří páni 
v hale MFB 

Hněvotín Sváteční stolní tenis

30. 12. 2020 Těšetice Předsilvestrovské posezení v KD Těšetice

18. 9. 2020 Hněvotín Drakiáda Mateřské školky na hřišti TJ FC 
Hněvotin

19. 9. 2020
Konice Ukliďme svět, Komunitní centrum

Lutín Drakiáda

22. 9. 2020 Konice Cestovatelská přednáška Mexiko

23. 9. 2020 Konice
Dráček Mráček, KC Srdíčko

Koncert TANGO QUARTETTO RE CAMPO

24. 9. 2020 Konice Den Charity, Charita Konice

25. 9. 2020 Konice

Výuka Nordic walking

Dráček Mráček, KC Srdíčko

Nordic walking

26. 9. 2020 Konice Ochoz – slavnost sv. Václava

28. 9. 2020 Konice Konická drakiáda

30. 9. 2020 Konice Barevný podzim

10. – 28. 9. 
2020 Konice Výstava ke 100 letům založení skutingu v Koni-

ci, městské KS

17. – 20. 9. 
2020 Konice Roháče, KČT 

6. 11. 2020 Hněvotín Hodová zábava

7. 11. 2020 Hněvotín Hněvotínské hody s dechovkou Hněvanka

11. 11. 2020 Luběnice Martinská slavnost 

14. 11. 2020 Čechy pod 
Kosířem IX. ročník  „Koštu domácích pálenek“ v MFB 

20. 11. 2020 Luběnice Společenské posezení nejen pro seniory

21. 11. 2020 Čechy pod 
Kosířem

XI. ročník turnaje v nohejbale „O pohár staros-
ty“ – hala MFB

24. 11. 2020 Lutín Rozsvícení vánočního stromu 

27. 11. 2020 Čechy pod 
Kosířem Vánoční výstava v MFB

28. 11. 2020
Čechy pod 
Kosířem Vánoční výstava v MFB

Ústín Rozsvícení vánočního stromu

29. 11. 2020 Čechy pod 
Kosířem Rozsvícení vánočního stromu 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚZEMÍ REGIONU HANÁ 2020


