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REGION HANÁ

RADA REGIONU HANÁ – VÝKONNÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN SPOLKU
Jak jistě většina čtenářů ví, Region HANÁ,
z.s. má svou organizační strukturu danou
stanovami. Nejvyšším orgánem je Valná
hromada – tedy seskupení všech jednot-

Zasedání rady MAS

livých členů našeho spolku. Pro praktické
fungování spolku a řízení jeho aktivit je
však asi nejdůležitějším orgánem výkonný
orgán – rada. V tomto čísle jsme se vám

tedy rozhodli přestavit radu a její jednotlivé členy.

Zasedání rady MAS

ROLE RADY VE SPOLKU
Rada je výkonným statutárním orgánem
spolku. Za svoji činnost odpovídá valné
hromadě. Je volena vždy na období 4 let
z řad členů MAS. Poslední volba proběhla na valné hromadě 28.5.2019 v Lutíně,
stávající rada tedy má mandát do roku
2023. Z rozhodnutí Valné hromady má
rada 9 členů. Dle principů LEADER musí
mít nadpoloviční rozhodovací pravomoci
ve všech orgánech soukromý sektor před
veřejným, proto i v radě jsou maximálně 4
zástupci obcí. Osvědčilo se, že po jednom
zástupci mají v radě obce z jednotlivých
mikroregionů z území MAS: Kosířsko,
Kostelecko, Konicko a Litovelsko.
Rada spolku volí ze svého středu předse-

du a dva místopředsedy, kteří jednají jménem spolku navenek v plném rozsahu,
každý samostatně.
Hlavním posláním rady je operativní řízení činnosti spolku – rozhodnutí, která dále
realizují zejména pracovníci kanceláře
MAS, v čele s hlavním manažerem MAS.
Mezi nejdůležitější rozhodnutí patří ta,
která jsou nezbytná k realizaci výzev a administraci projektů dotovaných prostřednictvím strategie MAS. Svými usneseními
finálně potvrzuje rozhodnutí o výběru projektů, provedené Výběrovou komisí. Rada
se dále zabývá např. řízením vlastních
projektů MAS nebo rozhoduje o přijetí za
člena nebo ukončení členství ve spolku.

V současné době je rada tvořena těmito
členy:
- Městys Náměšť na Hané,
zastoupený Martou Husičkovou
- Obec Čelechovice na Hané,
zastoupená Jarmilou Stawaritschovou
- Město Konice,
zastoupené Jaroslavem Procházkou
- Obec Lutín,
zastoupená Jakubem Chrástem
- Jaromír Crha
- Miroslav Mačák
- Pavel Solovský
- Jan Tichý
- Zdena Žáková
Jaroslav Brzák

KRÁTKÁ PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ RADY JEJICH VLASTNÍMI SLOVY
Mgr. Marta Husičková,
předsedkyně MAS
Jsem rodačka z nádherného městečka Jindřichův Hradec, ale Haná,
speciálně Náměšť na Hané, se mi tzv.
dostala pod kůži. Snad i proto, že již
šesté volební období jsem starostkou Náměště na Hané. Když vznikala MAS, byla jsem, spolu s tehdejší
starostkou Těšetic Hanou Rozsypalovou a starostkou Senice na
Hané Eliškou Dostálovou, u zrodu našeho spolku. Protože jsme
byly tři ženy, někteří nám i říkali tři Grácie. Počátky naší „MASky“
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nebyly vůbec jednoduché. Postupně se však MAS profesionalizovala a dnes pomáhá při získávání finančních prostředků z různých programů Evropské unie. Tak tomu bude i v novém plánovacím období a já jsem ráda, že mohu být nápomocna radami např.
v oblasti školství, programu rozvoje obcí i v dalších aktivitách.
I když jsem poměrně dost pracovně vytížená, nezapomínám na
své koníčky a záliby. Mám ráda četbu – především literatury
s historickou tematikou, ráda pracuji na zahradě, když mi to čas
dovolí, ráda poznávám nová místa.
Bez pochopení rodiny bych ničeho nedosáhla, pomáhá mi i můj
pozitivní pohled na svět. I když se ne vždy všechno daří, držím se
následujícího: Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

Bc. Jarmila Stawaritschová,
místopředsedkyně
Narodila jsem se v Šumperku a část
dětství jsem strávila v Olomouci v
paneláku. Již více jak 40 let bydlím
v místní části Čelechovic na Hané
– Kapli. V roce 2002 jsem se poprvé stala členkou zastupitelstva naší
obce, kde jsem měla na starosti kulturní komisi. Původní profesí jsem farmaceutická laborantka,
práci v lékárně jsem měla velmi ráda, život to však zařídil jinak,
a tak jsem po komunálních volbách v roce 2006 vyměnila lékárnu za kancelář obecního úřadu a byla poprvé zvolena starostkou
obce. Ráda čelím výzvám! Být starostkou je spíš poslání, a přes-

tože je velmi náročné, přináší uspokojení pokaždé, když se podaří
něco vybudovat, zrealizovat a měnit tvář obce k lepšímu. Pro MAS
Region Haná pracuji velmi ráda, přestože je získávání a následné rozdělování financí do území velmi administrativně náročné,
troufám si říct, že je díky profesionálům z kanceláře perfektně
zvládnuté a projekty realizované na území našich obcí přináší
užitek občanům, a to nejen materiální, ale i duševní. Vzpomínám
na projekty se slovenskými partnery, kdy byla navázána přátelství mezi hasiči, ochotnickými spolky a šikovnými řemeslníky.
Doufám, že i v budoucnu budeme mít šanci v těchto aktivitách
pokračovat.
Ve volném čase společně s manželem rádi poznáváme nové kraje
na motorce a radost mi dělají vnoučátka.
V životě se řídím mottem: ,,Co tě nezabije, to tě posílí“.

Ing. Miroslav Mačák,
místopředseda
Jsem rodák ze Zlína a již téměř padesát let žiji a pracuji na Hané. Celou
svou profesní kariéru jsem pracoval
ve strojírenství a již od mládí jsem se
zapojil do samosprávy. Celkem jsem
se jako poslanec a zastupitel nepřetržitě angažoval 34 roků, poslední volební období jako místostarosta obce Lutín. Patřím k zakládajícím členům MAS Region HANÁ,
název vznikl podle mého návrhu. Zkušenosti z naší MAS jsme

dokázali přenést i do jiných regionů, kdy na příklad akci Hanácký
cestovatel využili i naši přátelé za hranicemi, konkrétně kopaničářský region na severozápadním Slovensku. Ještě se věnuji
hodnocení výrobků a služeb „Haná regionální produkt®“, kdy certifikujeme výrobky a služby z Hané v nejširším slova smyslu, tedy
regionu s celkem 333 obcemi. Jako člen Hospodářské komory
České republiky jsem se podílel na zpracování jednotného zadání
závěrečných zkoušek u učňovských a maturitních strojírenských
oborů a stále spolupracuji se strojírenskými školami v okolí.
K mým zálibám patří rybaření, četba, pěší turistika i autoturistika
doma i v zahraničí.

Jaromír Crha
Jsem rodák z obce Slatinky a tady
také stále žiji a pracuji. Od roku 1968
jsem dobrovolný hasič a člen zásahové jednotky, také aktivní myslivec na
Velkém Kosíři již 36 roků. V roce 1994
jsem poprvé kandidoval do zastupitelstva obce a od roku 1998 do roku
2018 jsem byl starostou naší obce. Ve

funkci starosty jsem pomáhal založit Mikroregon Kosířsko a posléze jsem se podílel na založení a chodu naší masky. Již druhé
období jsem členem rady Regionu Haná.
Jak jsem se již v úvodu zmínil, mé koníčky jsou hasičina a myslivost. Pomoc lidem v nouzi při požárech a jiných přírodních kalamitách, ale také pomoc přírodě, sázení stromků, stavba a oprava
oplcenek, příprava krmiva na zimní přikrmování zvěře na Kosíři
a samozřejmě samotné přikrmování v době nouze.

Ing. Jakub Chrást
V Lutíně žiji od svého narození, starostou obce jsem druhým rokem,
předtím jsem působil 4 roky jako neuvolněný místostarosta, kdy jsem zároveň vykonával své „civilní“ zaměstnání na zkušebně čerpadel v místní
továrně.
K mému vstupu do komunální politiky
pomohl i Region HANÁ, když se mi v roce 2012 a 2013 podařilo,

jako mladému členovi výboru oddílu kopané TJ Sigma Lutín, realizovat dva projekty s podporou dotačního titulu LEADER, který
administroval právě Region HANÁ. V minulém roce mě oslovila
předsedkyně MAS Marta Husičková, zda bych nechtěl působit
v radě, neváhal jsem, protože jsem věděl, že to má smysl.
I když to není možné vždy, snažím se jako starosta v maximální
míře dosahovat kompromisů.
Mým celoživotním koníčkem je fotbal, který nadále aktivně hraju
za místní A-mužstvo, které působí v Krajském přeboru Olomouckého kraje.

Bc. Jaroslav Procházka DiS
V letošním roce jsem oslavil krásné
životní jubileum 60 roků. V radě MAS
Region Haná jsem druhé volební období, tak jako ve funkci místostarosty
města Konice a předsedy Mikroregionu Konicko. Mohu o sobě říct, že jsem

rodilým koničákem (narozeným v porodnici v Konici ). V Konici
žiji se svou manželkou od roku 1985, zde jsme vychovali čtyři děti
a radujeme se prozatím z pěti vnoučat. Mým předchozím povoláním bylo dvacetileté působení v Charitě Konice, proto mi není cizí
sociální oblast. Mými zálibami je místní historie, výrobky a um
našich předků, radost ze všeho co se povede a smutek a výzva
z toho co se nedaří.
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Za zajímavými místy Regionu HANÁ
Ing. Pavel Solovský
Pocházím z Olbramic, kde máme spolu s bratrem rodinnou farmu. Obhospodařujeme cca 150 ha orné půdy
a chováme 50ks býků na výkrm. Má
práce je i můj koníček, přestože je to
někdy velmi náročné, ale která práce,
dobře dělaná, není, že? Bydlím v rodinném domě, kde s manželkou vychováváme pět dětí. Mezi moje
další koníčky patří četba, floorball, práce pro volnočasové aktivity dětí. Také mě baví vaření, kdy díky naší farmě mám dostupné
kvalitní domácí suroviny.

K MAS jsem se dostal díky Martě Husičkové, která hledala zástupce za zemědělce, aby Region Haná mohl znát problematiku
zemědělství a dobře a citlivě nastavovat směřování prostředku
k zemědělcům. Díky MAS jsem poznal spoustu zajímavých lidí
a míst, naučil se respektovat všechny zájmové skupiny a pochopil velmi těžkou práci starostů a jiných podnikatelů. Nyní mohu
říci, že Region Haná je pro mě něco jako rodina, jsou tam lidi, se
kterými jsem toho již spoustu prožil, známe se navzájem a je mi
s nimi dobře. Když vidím, kolik práce a dobrých projektů se tam
vytváří, jsem velmi rád, že patřím zrovna do této MAS a k těmto
úžasným lidem.

Ing. Jan Tichý
Jsem jednatelem rodinné firmy
KOVOT INVEST s.r.o. ve Služíně, která
zaměstnává cca 45 lidí z blízkého okolí.
V radě MAS působím již od roku 2007
a dlouhodobě jsem v MAS zařazen
v zájmové skupině podnikatelů. Jsem
dlouholetým členem zastupitelstva

obce Stařechovice. Mým velkým koníčkem jsou hasiči. Pracuji
jako předseda okresní revizní rady Okresního sdružení hasičů
v Prostějově, jsem i členem krajské revizní rady Olomouckého kraje. Na MAS jsem byl iniciátorem a realizátorem projektu
„Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“. Mou snahou je, aby
MAS pomáhala v rozvoji celého svého území a rovnoměrně rozdělovala podporu mezi podnikatele, obce i dobrovolné spolky.

Zdena Žáková
Jsem velice ráda, že jsem byla u začátků MAS Region Haná a dodnes
mohu být platným členem, působícím
v radě MAS. Od roku 2008 do roku
2015 byla mou prací administrativa
MAS a projektových žádostí, také organizace prvního projektu spolupráce
s polským městem Szczytnou, který nesl název Razem-Spolu.

Od té doby činnost MAS přináší finanční podporu do všech obcí
naší MAS a je mi ctí, že mohu být při tom.
Mám ráda přírodu, hudbu a vážím si velice starých řemesel, která se dochovala až do dnešní doby. Jsem členkou spolku U nás,
který se stará o barokní sýpku v Ludéřově, dále pak členkou
konzilia při udělování Hanáckého stavovského glétu řemeslníkům z Hané a ve své rodné obci Drahanovice jsem členka výboru
TJ Sokol.

ČETNICKÁ STANICE V ČELECHOVICÍCH NA HANÉ

Členové spolku Moravští četníci

Do období Četnických humoresek se vrátí každý, kdo vystoupá po schodech do
prvního patra obecního úřadu v Čelechovicích na Hané. Zde byla dne 5. 9. 2015
zpřístupněna veřejnosti expozice věnovaná četnictvu z období 1. republiky při
příležitosti oslav 700 let od první písemné
zmínky o obci. Místnost, která představuje
četnickou stanici, je plná dobových exponátů, včetně originálních uniforem z dob
četnického sboru z let 1918 – 1945. Expozice je vybavená jak původním nábytkem
(například stůl velitele stanice je jeden
z pouhých dvou exemplářů dochovaných
v ČR do současnosti), tak unikátními uniformami a dalšími doplňky. Celý projekt
četnické stanice se zrodil v hlavě starostky

Zasedání rady MAS
Stůl velitele četnické stanice

Jarmily Stawaritschové a Roberta Hrušáka ze Studence. Zatímco paní starostka
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zajistila poskytnutí prázdné místnosti
v budově obecního úřadu, Robert oprášil
svoji domácí sbírku dobového nábytku
a oslovil kolegy ze spolku Moravští četníci, s nimiž společně vytvořili již zmíněnou
expozici.
V květnu 2017 byla při pietním aktu odhalena pamětní deska se jmény 159 moravských četníků, kteří položili svůj život při
ochraně vlasti. Sem patří ti, kteří padli ve
službě, zemřeli za války v koncentračních
táborech či věznicích nebo se zapojili do
bojů se zbraní v ruce.
Tvůrci se tak nebudou omezovat pouze na
období do roku 1945, ale – pokud archivní

Vstup na četnickou stanici

Pietní akt 4. 5. 2017
informace dovolí, bude snaha připomenout padlé příslušníky i z pozdějších období až do současnosti.
V plánu je samozřejmě také další vylepšování expozice dobovými předměty tak,
jak se je podaří získat na různých aukcích
i burzách. Pokud máte doma nějaké věci,
týkající se bezpečnostních sborů první republiky (četnictvo, armáda, finanční stráž
apod.) či mající vztah k lokální historii
obce a byli byste ochotni je zapůjčit do expozice, kontaktujte paní starostku obce.
Je to historie, o které se nesmělo dlouhé
roky mluvit a nyní je poslední šance uchovat památku na vlastenectví a odhodlání
našich předků pro budoucí generace.
Četnická stanice je přístupná během otevíracích hodin obecního úřadu. V době
významných událostí a státních svátků
jsou připravovány speciální akce, kdy je
možné shlédnout elegantní dobově uniformované muže, ochutnat prvorepublikové jídlo a mnohé další. V případě zájmu kontaktujte spolek Moravští četníci

Oslavy 100 let vzniku ČR
(https://www.facebook.com/Moravští-četníci-626842014053680/)
Jarmila Stawaritschová
Lucie Vojtěchová
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VYRAZTE S NÁMI NA PROHLÍDKU JEDINEČNÉ SBÍRKY SEKER, JEŽ JE ZAPSANÁ
NA SEZNAMU ČESKÝCH REKORDŮ

Dřevorubecká pila - břichatka před konickým zámkem
Průchodnice

V přízemí konického zámku naleznou návštěvníci ojedinělou expozici zvyků a řemesel s ukázkami vzácných exponátů. Za
nejvzácnější je považován nejstarší věžní
hodinový stroj na Konicku z roku 1701.
Seznámit se zde můžete s řadou řemesel,
která mají na Konicku dlouholetou tradici,
jako např. pivovarnictví, mlynářství, kovářství, vahařství, tkalcovství, krejčovství a

tesařské, řeznické, hasičské, kamenické,
kovářské či kamnářské. Muzeum také vystavuje repliku katovské sekery. Součástí
expozice, na které se podílí i město Konice, nachází se zde vzácné exponáty z doby
bronzové a doby laténské, kde jsou k vidění i keltské sekery.
Do České knihy rekordů bylo v roce 2013
zapsáno 251 vystavených seker. Tento rekord byl překonán 14. srpna 2015 v počtu
590 seker a byl zapsán do Guinnessovy
knihy rekordů. Dne 9. června 2018 byl světový rekord překonán počtem 730ks seker
a tento počet je zapsán i v české knize rekordů. V současnosti je v expozici k vidění
více jak 800 seker.
Muzeum řemesel ovšem návštěvníkům,
kromě největší sbírky seker, nabízí i největší sekeru svého druhu na světě. Autorem tohoto unikátního exponátu je Pavel Šín. Sekera má 2015 mm na výšku,

Interiér expozice
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Dřevěné sochy
Náměšť na Hané vždy patřila k významným lokalitám Hané. Důkazem toho je
skutečnost, že přes ni vedla jedna z vět-

ví euroasijské magistrály, spojující západ
Evropy s východem. V 2. polovině 13. století postavili páni ze Švábenic hrad. V 16.

regionu častým pracovním nástrojem.
Předseda spolku Muzea řemesel Konicka
a bývalý správce zámku v Konici Pavel Šín
uvedl, že největší tuzemská sbírka seker
vznikla poté, co se snažil sehnat několik
seker, aby vytvořil expozici zaměřenou na
tesařství. Nakonec se mu postupně sešlo
několik desítek seker, které konickému
muzeu věnovali lidé z okolí. Impulsem pro

Sbírka seker

řada jiných.
Nachází se zde i netradiční sbírka seker
různých druhů, přičemž některé z nich
jsou staré i několik tisíc let. Expozice seker na zámku v Konici na Prostějovsku
byla dne 4. května 2013 slavnostně zapsána do České knihy rekordů. Řemeslo
má na Konicku několikasetletou tradici a právě sekery byly v tomto lesnatém

DŘEVĚNÉ SOCHY U ZŘÍCENINY HRADU V NÁMĚŠTI NA HANÉ

vytvoření této sbírky byl i kámen dovezený
ze zaniklé osady Otín, pojmenované podle
olomouckého knížete Oty 1. Po umístění
tohoto kamene před zámek byl na tomto
kameni objeven vyčnívající obrys sekerky.
Mezi jednotlivými typy seker jsou rozdíly
v jejich tvarech, hmotnosti, délce, tvaru
a úhlu ostří, ale i v délce a tvaru násady.
K vidění jsou zde sekery lesnické,

Dřevěné sochy v areálu hradu v Náměšti na Hané

století Bruntálští z Vrbna přestavěli tvrz
ve vesnici v renesanční tzv. Dolní zámek.
Druhý náměšťský zámek – Horní zámek –
si nechali postavit hrabata z Harrachu po
roce 1766. Ferdinand Bonaventura hrabě
z Harrachu do Dolního zámku umístil textilní manufakturu. Posledním majitelem
Horního zámku se stala rodina velkoobchodníka se železem Františka Ottahala.
Této rodině byl zámel zkonfiskován. Od 1.
7. 200 je zámek majetkem městyse Náměšť na Hané.
V obci se také nachází zřícenina středověkého hradu. Ke zřícenině náměšťského hradu (dostaven kolem roku 1252) se
návštěvníci zámku dostanou kolem kaple Nejsvětější Trojice. U zříceniny jsou
umístěny 3 dřevěné sochy řezbáře Pavla
Dlabala ze Senice na Hané. Tyto postavy ztvárňují 3 významné osobnosti, které ovlivnili historii Náměště. Jedná se o
českého krále Jana Lucemburského (drží
v ruce listinu), který 28. července 1319
povýšil ves Náměšť na Hané na městečko
trhovní s právem konat každý čtvrtek trh.
Listinu získal od krále Milíč III. z Náměště,
který zde působil jako znojemský a brněnský komorník. Třetí postavou je pak místní
farář. Povýšení Náměště na městečko je
nejdůležitějším privilegiem celých náměšťských dějin. Titul městečka, městys,
používala Náměšť až do 50. let 20. století.
Poté totalitní režim tento název zakázal
používat. Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse Poslaneckou sněmovnou ČR.
Marta Husičková

což představuje úžasnou symetrii, neboť
v roce 2015 byla sekera i vyrobena. Celková hmotnost je 610 kilogramů, ocelová
část váží 310 kilogramů a právě před třemi
sty deseti lety byl dostavěn zdejší zámek.
Topůrko je z jasanového kmene vážící 300
kg, pro který se muselo jet až do Svitav.
Další exponát nacházející se u zámku je
i největší dřevorubecká pila zvaná břichatka, její délka je 12m. Byla zapsána do
databáze českých rekordů dne 11.července 2019 a o zápis do Guinnessovy knihy
rekordů je již požádáno v centrále rekordů
v Londýně.
Lucie Vojtěchová
Dřevěné sochy v areálu hradu v Náměšti na Hané
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ZA PŘÍRODNÍMI ZAJÍMAVOSTMI POBLÍŽ PRAMENE ŠPRAŇKU
Přírodní památka U nádrže
Pokud se vydáme od pramene dále po
toku Špraňku, po cca 400 m narazíme na
místo s mokřadními loukami s několika
umělými tůněmi. Díky přítomnosti řady
chráněných druhů rostlin a živočichů bylo
místo vyhlášeno jako Přírodní památka U
nádrže.

součástí jsou známé Javoříčské jeskyně
nebo skalní brána „Zkamenělý zámek“. V
tomto článku se však zaměříme spíše na
oblast prameniště potoka Špraňku jako
území, které je pro turistiku a objevování přírodních krás našeho regionu velmi
atraktivní.
Pramen Špraňku
Nachází se poblíž lesní cesty pod kótou
Roudný - 572 m.n.m. Prameniště bylo dříve v hlubokém smrkovém lese, který však
byl v nedávných letech odtěžen. Dnes už
lokalita opět zarůstá, tentokrát listnatými dřevinami. Tůňky a bahniště v okolí

Mlok skvrnitý

podzemí,
A na světlo světa se opět dostává prostřednictvím Řimických vyvěraček na
úpatí vápencového hřbetu kopce Třesína
na okraji nivy řeky Moravy.
Řada čtenářů jistě zná „Špraněk“ spíše
jako významný turistický cíl – stejnojmen-

Rozkvetlé blatouchy
nou národní přírodní rezervaci, rozkládající se mezi Vojtěchovem a Javoříčkem. Její
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Pramen Špraňku

pramene jsou prostředím, kde lze pozorovat zajímavé druhy místní fauny a flory.
K místu nevede značená turistická trasa,
místo je však dobře dostupné. Na pasece
nad pramenem je směrovka upozorňující
na cestu k pramenu.
Vlastní pramen je vyčištěn a kamenná
studánka je zastřešena. Ke studánce vede
z lesní cesty pěšinka s lávkou, u studánky je i drobné posezení. Toto místo potěší
každého turistu, který do zdejších končin
zavítá a může být pěkným cílem pro výlety
rodin s dětmi.

Od pátku 5. 6. 2020 je možné podávat žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova v oblasti Kulturních a spolkových zařízení, do tzv.
Článku 20. Vyplněné žádosti doporučujeme konzultovat na MAS,
aby se předešlo možným chybám. Poté je možno žádosti o dotace
nahrávat do Portálu farmáře až do 31. 7. 2020.
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 poskytována
jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Kladecká přehrada
Špraněk je jedním z významných toků,
protékajících územím Regionu HANÁ.
Pramení jižně od Kladek a Dětkovic, poblíž Javoříčka se vlévá do toku Javořička,
a dále u Bouzova do Třebůvky a v Moravičanech do Moravy. Část vod se ještě před
připojením k Javoříčce ztrácí v krasovém

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
- DOTACE PRO OBCE, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE.

Kladecká přehrada
Místo samo o sobě je velmi zajímavé svou
scenérií. Nachází se zde pestrá mozaika stanovišť – stinná paseka obklopená
vzrostlým lesem pokračuje podmáčenou
prameništní loukou, podél toku Špraňku
najdeme prosvětlené okraje lesa s křovinami a na druhém břehu mokřadní tůně
s otevřenou hladinou vody.
Díky unikátním podmínkám, a snad i své
odlehlosti, si místo zachovalo svůj přírodě
blízký charakter a můžeme zde pozorovat
řadu význačných a chráněných druhů.
Ze zajímavých rostlin zde najdeme například orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), fialově kvetoucí mečík
střechovitý (Gladiolus imbricatus), nebo
žlutý atraktivní upolín nejvyšší (Trollius
altissimus). Ze zajímavých živočichů lze
zmínit např. čolka obecného (Triturus vulgaris) a čolka horského (Triturus alpestris) nebo drobného motýlka modráska
bahenního (Maculinea nausithous).
Kladecká přehrada
Pod přírodní památkou U nádrže začíná
otevřená vodní plocha Kladecké přehrady. Tato, do přírodního prostředí překrásně zasazená vodní plocha o rozloze
1,69 ha, byla zbudována jako „Závlahová
nádrž Kladky“. Je oblíbeným rybářským
revírem ve správě Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Konice. Pro obyvatele okolních obcí také v letních měsících umožňuje koupání.
Jaroslav Brzák

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, nebo na
drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost
– mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové
stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety,
ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní
mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či
kuchyňské kouty včetně základního vybavení) - tvoří maximálně
30% projektu
6) nákup nemovitosti
Na webových stránkách Regionu HANÁ naleznete všechny potřebné informace a dokumenty.
Také se můžete obrátit na naše zaměstnance:
Hana Zacpálková, hana.zacpalkova@regionhana.cz, 776 586 522
Jaroslav Brzák, jarek.brzak@regionhana.cz, 605 174 701

TERMÍNY MAS REGION HANÁ PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI
V RÁMCI VÝZEV IROP A SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Téměř po roce byly opět vyhlášeny výzvy MAS v rámci IROP,
tentokrát se jedná o poslední výzvy ve všech oblastech, protože
se žadatelům nabízí celé zbývající alokace prostředků pro dané
oblasti. Současně jsou tyto výzvy „ušité na míru“ dle zjištěných
požadavků mezi žadateli v Regionu Haná a v souvislosti s tím došlo i ke změně finančního plánu CLLD. Do budoucna se v tomto
programovém období dá počítat pouze s vyhlášením maximálně
jedné nebo pár výzev na prostředky, které se ušetří při realizaci

již dříve schválených projektů.
MAS Region HANÁ vyhlásil od r. 2017 v IROP celkem 17 výzev
– možnost podpořit dobré (většinou) infrastrukturní projekty v
oblastech školství, bezpečnosti dopravy nebo sociální s dotací až
95 % je přes všechny nezbytné a dané administrativní procesy
radostné, ale hlavně je to již viditelně znát. Děkujeme všem obcím a ostatním žadatelům za chystání projektů a péči při jejich
realizaci.

Vyhlášení výzev IROP ze strany MAS Region HANÁ: dle předpokladu 22. června 2020
Ukončení příjmu žádostí o dotaci a alokace pro jednotlivé výzvy:
Výzva č. 14 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol
Datum a čas ukončení příjmu žádostí
o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů
projektu (CZV)

24.8. 2020

3 442 854,39 Kč

1 000 000 Kč

Výzva č. 15 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy
Datum a čas ukončení příjmu žádostí
o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů
projektu (CZV)

7.9. 2020

5 245 105,24 Kč

600 000 Kč

Výzva č. 16 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra
Datum a čas ukončení příjmu žádostí
o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů
projektu (CZV)

14.8. 2020

1 319 473,68 Kč

1 130 000 Kč
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Výzva č. 17 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Datum a čas ukončení příjmu žádostí
o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů
projektu (CZV)

24.8. 2020

2 369 510,65 Kč

750 000 Kč

Výzva č. 18 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury
Datum a čas ukončení příjmu žádostí
o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů
projektu (CZV)

7.8. 2020

875 205,73 Kč

875 205,73 Kč

Sledujte www.regionhana.cz, kde budou umístěny vyhlášené výzvy.
Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory jsou uvedeny v příslušných Specifických pravidlech na www.irop.mmr.

Znělo to neuvěřitelně, když se z rádia ozvala informace: Zavírají se školy! Co teď?...
říkal si asi každý. Bylo nutné začít rušit
spoustu aktivit, které jsme měli připra-

vené pro „naše“ školy. Ten den jsme ještě
stihli předat výhry z video-soutěže „Otevřete brány minulosti“. Pak už nám nezbývalo
nic, než všechny akce přesunout na nový
školní rok. Byla také pozastavena implementace „Lektor volnočasových aktivit“,
protože ani kroužky v této neslavné době
nefungovaly, chceme však v této aktivitě
pokračovat zase od září. Neznamená to,
že jsme s prací otáleli. Byly například in-

stalovány vyvýšené záhony do škol a školek, probíhala příprava pracovních listů
a metodik. Připravovali jsme nákup lisů na
ovoce, stavebnic a dalších zajímavých produktů, kterými obdarujeme školy a školky
v našem projektu.
Za Realizační tým, Hana Zacpálková,
hlavní manažerka projektu

Videosoutěž v regionální historii „Otevřete brány minulosti“

Po vyhlášení výzev uspořádala MAS Region HANÁ informativní seminář pro žadatele:
1. července 2020 ve 14.00 hod, na přísálí městyse Náměšť na Hané
(budova úřadu městyse Náměšť na Hané, Masarykovo náměstí 100).
V případě potřeby bližších informací je možno konzultovat projektové návrhy a domluvit se na osobní schůzce.
Ludmila Navrátilová, projektová manažerka IROP, tel. 606 735282.

1

2

Tuto aktivitu realizovala pracovní skupina
Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztahu
k místu. Soutěž se konala od října 2019 do
března 2020, byla určena pro třídní kolektivy druhých stupňů základních škol. Třídní
kolektivy měly prostřednictvím krátkého
dvou až tříminutového videa představit
veřejnosti dějiny své obce, kulturní nebo
významnou přírodní památku či osobnost
pocházející z jejich obce. Do soutěže se
zapojilo šest třídních kolektivů a vzniklo
tak šest nápaditých a originálních videí.
MAS Region HANÁ, z. s. sestavil čtyřčlennou komisi, která vybrala tři nejlepší videa.
Soutěžilo se o hodnotné ceny – kameru, fotoaparát a stolní fotbal. První místo vyhrála
7. třída ze ZŠ Brodek u Konice, na druhém
místě byl 8. ročník z téže školy a třetí místo obsadila ZŠ Horní Štěpánov – Pohora.
Zúčastnili se také žáci ZŠ Slatinice. Všichni zúčastnění dostali flashdisky a drobné
upomínkové předměty. Ještě než se před
námi v březnu zavřely všechny brány škol,
stihla předsedkyně MAS Marta Husičková
pogratulovat všem vítězům a předat jim zasloužené výhry.
Hana Zacpálková
hlavní manažerka projektu
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PROJEKT SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ MAP II
– ORP PROSTĚJOV

Jsme v druhé polovině června a s tím tu
máme najednou i konec školního roku
2019/2020 a prázdniny za dveřmi. Tento
školní rok bylo vše ale trochu jinak. Datum 11. 03. 2020 rozdělil školní rok na dvě
úplně jiné části, než jsme byli zvyklí – před
koronavirem a po koronaviru. Všechny
školy byly v té době postupně uzavřeny a
do plného provozu už se v tomto školním
roce nevrátí.
Krizová situace, do které se naše republika dostala, ovlivnila i projekty místních
akčních plánů vzdělávání II.
COVID -19 dostal školství do situací, které
jsme dosud nikdo z nás neřešili. Uzavření
školy pro žáky, výuka na dálku prostřednictvím internetu, příprava vzdělávacích
materiálů v těchto podmínkách, samos-

tudium žáků, dohled nad samostudiem
ze strany rodičů, dodržování přísných
hygienických opatření, omezení v pohybu
osob, nedostatek zdravotních ochranných
pomůcek atd.
Vzhledem k výše uvedenému jsme byli
nuceni omezit a upravit plán aktivit realizovaných v rámci MAP II. Pro měsíce
březen – červen jsme měli mj. původně
naplánované vzdělávací akce jak pro žáky,
tak pro učitele, ředitele i rodiče. Tyto akce
byly do konce června zrušeny, ale průběžně se snažíme domluvit náhradní termíny
akcí v příštím školním roce.
Realizační tým i pracovní skupiny MAP II
se v rámci možností jednotlivých členů
scházely na různých on-line platformách.
Členové se zaměřovali především na dokončování rozběhlých aktivit, které bylo
možné v této době realizovat např. instalace vyvýšených záhonů do škol, distribuce Očebnice hanáčtene pro nejmenší,
nákup pracovních ponků do MŠ a dalších
pomůcek pro výuku apod.

MŠ
BÍLOVICE-LUTOTÍN

Ôčebnica hanáčtênê

V květnu se nám podařilo zrealizovat
webinář pro ředitele „Praktické využití
reformy financování“, který posluchače
seznámil s problematikou aktuálně platného financování regionálního školství.
Lektory semináře byli Mgr. Pavel Zeman
(bývalý ředitel školského úřadu a vedoucí
odboru školství Krajského úřadu České
Budějovice, erudovaný školitel a lektor v
oblasti řízení a hospodaření škol) a Ing.
Radka Šlegrová (lektorka seminářů pro
školy).
Webinář
„Praktické využití reformy financování“

MŠ HLUCHOV

ŘÍDÍCÍ VÝBOR V PROSTĚJOVĚ
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DĚTSKÝ DEN
Den dětí je den, který opravdu patří jen
a jen dětem a jinak tomu nebylo ani u nás
ve školce. 1. červen, kdy slavíme Mezinárodní den dětí, připadl letos na den, kdy
jsme se po delší době opět s dětmi ve
školce setkali. Na školní zahradě čekalo na děti spoustu překvapení. Bylo pro
ně připraveno dopoledne plné úžasných
her a netradičních soutěží. Chlapci např.
převáželi v kolečkách neposedné míče,
děvčata si zase zaběhala s kočárky. Děti
absolvovaly jízdu zručnosti na odrážedlech, snažily se dopravit jakýmkoli způsobem míč do určeného cíle. Nechyběla ani
tradiční ,,židličkovaná“. Za každý splněný
úkol byly děti odměněny drobnou sladkostí. Na zahradě se všechny děti dostatečně
vydováděly a domů si kromě dobré nálady,
příjemných prožitků, odnášely také malý
dáreček, který k tomuto dni samozřejmě
patří.
Jitka Studená, Hana Bašná

dvakrát za rok s odstupem 6 měsíců. Tato
aktualizace byla důležitá pro ty školy, které své investiční záměry ještě neuvedly ve
Strategickém rámci MAP. Nutnost uvedení investičních záměrů v SR MAP souvisí
s podmínkami některých výzev operačních programů IROP a PRV.
Řídící výbor byl rovněž seznámen s evaluacemi projektu - průběžná sebehodnotící

stavebnice – a hra „Na malé architekty“
mohla začít.
Nejprve se děti rozdělily do skupinek a
stavěly dům podle svých představ. To víte,
některému domečku chyběly dveře, jinému okna, další se rozpadl, když ho děti
chtěly vystavit. Ale to vůbec nevadilo, od
toho tady byla paní učitelka Ilona, aby je
vše naučila!
Hned děti seznámila s novými pojmy –
jako stavitel, architekt, technický výkres,
půdorys domu a se spoustou dalších odborných názvů. Vše dětem vždy názorně

děti prohlédly to, co vytvořily, pak každý z
nich dostal diplom „Malý architekt“ a zamávaly paní Ilonce na rozloučenou.
A co vy víte, třeba nám z dětí za pár let vyrostou noví stavitelé nebo architekti!
Věra Továrková, MŠ Hluchov

MŠ KONICE
ZVELEBOVÁNÍ ŠKOLKY
Přestože z konické mateřské školy vyhnalo děti“ koronavirové“ volno domů, učitel-

Děti si hrají na školní zahradě

WEBINÁŘ „PRAKTICKÉ VYUŽITÍ REFORMY FINANCOVÁNÍ“

Na závěr školního roku 27. června od
14:30 zasedl v Kavárně Národního domu
v Prostějově Řídící výbor projektu MAP II.
Členové výboru byli seznámeni s všeobecnými informacemi o projektu a byly jim
představeny vybrané aktivity pracovních
skupin. Na programu byla rovněž aktualizace akčního plánu včetně schválení období jeho platnosti a aktualizace investičních priorit jednotlivých škol a školských
subjektů, včetně spolků, které jsou součástí Strategického rámce MAP. Aktualizace investičních priorit probíhá zpravidla

ZE ŠKOL A ŠKOLEK

zpráva; evaluace předchozího AP, evaluace priorit a cílů MAP II.
Aktuální informace o aktivitách projektu
můžete sledovat na webových stránkách
www.regionhana.cz a na facebookové
stránce projektu.
Miroslava Zapletalová
hlavní manažerka projektu

Projektový den v MŠ – „Malý architekt“
Naše MŠ je, jako naprostá většina školských zařízení v našem regionu, zapojena
do projektu Šablony II, který nám pomáhá
využívat dříve finančně náročné aktivity a
akce pro děti i rodiče.
Již několik let spolupracujeme s Malou
technickou univerzitou, která se zabývá
především polytechnickou výchovou ve
školách. V MŠ se k tomuto účelu používá stavebnice LEGO DUPLO, která je u
dětí velmi oblíbená. A tak jednoho dne do
školky přijela „naše“ lektorka, paní Ilona
Mokrejšová se svým velkým kouzelným
kufrem, plným kostiček této vynikající

Pohádkový domeček pro skřítky

Stavebnice LEGO DUPLO
předvedla.
Pak se děti znovu pustily do stavění, ale
tentokrát jinak. Vytvořily si plán stavby,
provazovaly cihličky /kostičky LEGA/ a nezapomněly ani na okna a dveře! Za krátkou dobu tak vznikla celá ulice budov,
které byly naprosto originální. Však na ně
byly děti náležitě pyšné!
No jo, domy máme, ale co místnosti, co
vybavení nábytkem? I k tomu jsme se dostali. V další části si děti vytvořily půdorys
domu, rozdělily ho lékařskými špachtličkami na místnosti – a pak už jen vystřihovaly z různých letáků nábytek a další
vybavení – a dohadovaly se, kam přijdou
postele, kam křesla, kde bude vana se sprchou a podobně. Zde bylo velmi zajímavé
pozorovat, jak vznikaly skupiny chlapců a
holčiček – to víte – děvčata chtěla růžovou
sedačku, kluci zase šedá křesla!
Když bylo hotovo, šli jsme ven. Počasí sice
nebylo nic moc, to víte, únor, ale děti se
zabavily pohybovými hrami, které jim paní
učitelka Ilonka připravila. Sbíraly venku
různý přírodní materiál – větvičky, kamínky, kůru, dřívka a z toho hned vytvářely
přírodní domečky. Po návratu do školky si

ky nezahálely a vrhly se na zvelebování
zahrady a prostor školy. Při znovuotevření
čekalo na děti před MŠ příjemné překvapení. Z části pokáceného stromu vznikl
pohádkový domeček pro skřítky i s vlastní studnou. Opodál stojí lokomotiva ze
špalků dřeva, která má za sebou vagónky
osázené květinami. Viditelné změny se
udály také na zahradě. Pro děti přibyly
nové herní prvky - zavěšený most, koš na
košíkovou a pro zkoumání a pokusy s vodou „Vodní svět“. Region Haná nám dodal
zahrádku pro opylovače, kterou jsme již s
dětmi osázeli vhodnými rostlinami lákají-

Květinový vláček
cí motýli, včelky, čmeláky a vyrobili pro ně
pítko. Už se těšíme, až nám vše rozkvete
a budeme společně pozorovat hmyzí svět.
Kateřina Pírková a Lenka Řezníčková,
MŠ Konice
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MŠ NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Mezigenerační vztahy pokračují...

Děti tvoří obrázky pro seniory
Jak jsme již v některém z předchozích
vydání informovali, naše mateřská škola
je druhým rokem zapojena do spolupráce s obecně prospěšnou společností Mezi
námi, která zaštiťuje projekty podporující vzájemná setkávání dětí z mateřských
škol se seniory. Provoz naší mateřské
školy byl v době karantény omezený a
mateřská škola byla primárně určena pro
děti rodičů, pracujících v IZS.
Přesto jsme i v nelehké době pandemie
koronaviru nezapomněli na naše babičky
a dědečky z Domova seniorů František
v Náměšti na Hané. Karanténa je velmi
zasáhla tím, že byli izolováni od svých
nejbližších a tak jsme jim chtěli udělat
radost. Děti nakreslily obrázky a poslaly
krásné vzkazy, které byly autentické a šly
přímo od srdce. Myslíme, že vztahy, které

Dopis pro seniory

káme dlouhé procházky do polí a lesíku.
Nasbírali jsme spoustu kytiček na lisování, vyrobili jsme bezinkový uzdravovací
lektvar. Zahradničíme. Nevěříte? Máme
nový vyvýšený záhon, kam jsme zasadili
rajčata a bylinky.
Mooooc děkujeme našim maminkám a
tatínkům. Opravili nám zahradní domečky, lavičky i chodníček. Máme se tu teď
báječně!
Kluci a holky z pampeliškové školky

Hmyzí hotel

Děti z MŠ Ústín

ZŠ a MŠ
BRODEK U KONICE

Každým rokem v dubnu se na naší Základní škole v Brodku u Konice koná projektový den věnovaný ochraně přírody - Den
Země. Žáci vyrážejí s vyučujícími a spolužáky do terénu, aby uklidili nepořádek,
který se za rok nashromáždí v nejrůznějších koutech jejich obcí. Veřejnost i obecní
úřady takovou pomoc vítají. Žáci si uvědomují, že ne všichni se k přírodě chovají
přátelsky, ba naopak mají někteří tendenci ji ničit a poškozovat ji.

navázaly během společných setkání, jsou
velice hezké a upřímné. Na základě reakcí
je vidět, že naše spolupráce je pro babičky
i děti velkým přínosem a už se těšíme, až
se k této krásné práci brzy opět vrátíme.

Marta Potúčková,
učitelka a koordinátor projektu „Přečti“
Pavla Valentová,
vedoucí učitelka MŠ Náměšť na Hané

MŠ ÚSTÍN

Pozdrav ze školky v Ústíně
Zdravíme ze školky! Jsme moc rádi, že už
jsme zase tady. Všichni jsme se na sebe
už moc těšili. Nikdo první den nebrečel,
i když jsme před tím byli dlouhou dobu
doma. Hodně času jsme venku. Podni-
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vali obrázky, vytvářeli prezentace o přírodě, o Zemi, o včelách, o vlastní zahradě,
fotili okolní přírodu, natáčeli videa, vyráběli budky pro ptáčky, hmyzí domečky i
další výrobky ze dřeva. Zhotovovali různé
výrobky – planetu Zemi, modely planet,
modely odpadních kontejnerů, schody
přírody, atd. Také v rouškách a rukavicích
vyrazili do okolí svého bydliště i do lesa a
sbírali odpadky, čistili potoky i studánky.
Všichni vyučující měli radost z toho, že
žáci se dokázali aktivně zapojit do projektů i v netradičním domácím prostředí. Děti
tyto činnosti pozitivně oceňovaly, protože
mohly pracovat samostatně, vlastním
tempem, a hlavně na tématu, které je nejvíce oslovilo.

Děti fotí přírodu kolem sebe
V letošním školním roce se z důvodu koronavirové epidemie výše uvedená akce
nekonala. Ale žáci zkrátka nepřišli. V týdnu od 20. 4. - 24. 4. 2020 pracovali individuálně sami doma na svých projektech
věnovaných ochraně přírody.
Naši žáci nás velmi mile překvapili opravdu velkou účastí a svým pedagogům zaslali velmi podařené a nápadité domácí
projekty: vytvářeli koláže o přírodě, malo-

Průřez pracemi byl zveřejněn na stránkách školy. Nejlepší budou oceněny na
konci školního roku při přebírání závěrečného vysvědčení. Věříme, že se také
v příštím školním roce do celosvětového
ekologického projektu Den Země zapojíme.
Kateřina Dostálová
ředitelka

ZŠ a MŠ LIPOVÁ

Práce chůvy v mateřské škole
Do naší MŠ v Lipové nastoupilo v září několik dvouletých dětí. Bylo zde proto možné zřídit pracovní místo chůvy a to díky
projektu Šablony EU. Od září zde tedy pracuji jako chůva pro nejmenší děti. Dovolila
bych si proto o své práci napsat několik
řádků.
Z počátku je pro děti těžké zvyknout si
na nové prostředí, nové kamarády a úplně jiný režim v mateřské škole. Proto se
všichni snažíme dětem co nejvíce pomoci s adaptací na prostředí MŠ a navázat s
nimi pěkný vztah. Vždy pro děti máme připravenou náruč, která je pochová, ruce,
které pohladí a utřou slzičky a také úsměv
a slova útěchy.
Velký důraz při své práci klademe na rozvoj a upevňování správných hygienických
návyků a podporujeme samostatnost dětí
při sebeobsluze (správné stolování, samostatnost při oblékání, samostatnost při

Děti z Lipové v přírodě
použití WC, správné mytí rukou). Při práci s dětmi se také zaměřujeme na rozvoj
dětí i v dalších oblastech. Při výtvarných
činnostech děti seznamujeme s výtvarnými potřebami a jejich používáním – práce s barvami (především prstovými), se
štětcem, lepidlem, kreslení silnými pastelkami, práce s modelínou. U dětí tak
rozvíjíme jemnou motoriku, cit pro barvy
a také trpělivost. Při tělesné výchově děti
poznávají pohyby svého těla a učí se je
lépe koordinovat. Také se s naší pomocí
učí cvičit na různém nářadí (lavičky, žebřiny, překážkové dráhy). Postupně je zapojujeme do různých pohybových her. Při
hudební výchově se učí poznávat rytmus,
pamatovat si nové písničky a zpívat s doprovodem klavíru.
I nejmenší děti se společně s ostatními
účastní všech činností MŠ. Absolvovaly s
námi divadelní představení nejen v MŠ, ale
i v divadle v Prostějově. Byly s námi také
na několika dalších projektech mimo MŠ.
Velmi mě překvapilo, jak se děti dokázaly i
v cizím prostředí zapojit do všech činností
(např. v ekocentru IRIS), ale také jak dobře
zvládly samotnou cestu, nebo udržely pozornost při divadelním představení.
Mimo výše uvedené činnosti chůva funguje
jako „prodloužená ruka“ učitelek. Účastní
se všech činností a akcí MŠ. Je proto velmi
důležité fungovat jako jeden tým.
Myslím si, že práce chůvy je velmi pestrá, inspirativní a naplňující. Není totiž nic
krásnějšího, než když vám některé z malých dětí řekne: „Mám tě rád/a“.
Zuzana Šperková
chůva v MŠ Lipová
Výuka ekologie a jiných příbuzných předmětů (prvouka, přírodopis) s prvky ekologického cítění.
Na Základní škole Lipová se předmět ekologie vyučuje ve čtvrté a páté třídě. A je to
dobře, neboť vesnice Lipová a místní části
Hrochov a Seč jsou situovány v nádherné
krajině severovýchodní části Drahanské
vrchoviny. Okolní lesy, bohužel, dost pro-

řídly plánovanými zásahy lesníků i neplánovaným útokem kůrovce, ale i tak je zde
krásně. Je důležité, aby místní obyvatelé
vnímali a vážili si možnosti života v takovém prostředí, kde dýchat čerstvý vzduch
je samozřejmost. Vztah k přírodě, okolí se
v člověku buduje již od dětských let.
Pro výuku je využívána nejlépe vybavená
učebna v širokém okolí, příroda sama.
Pobyt venku není jen o procházce, ale o
citlivém i kritickém vnímání dění kolem
sebe. Krása výhledů k rybníku v kontrastu
s nepořádkem v okolí kontejnerů na tříděný odpad většina žáků chápe. Mnozí sami
od sebe sbírají volně pohozené odpadky a
nosí je tam, kam patří. Nedaleko Lipové
se nachází Přírodní rezervace Lipovské
upolínové louky, ráj pro milovníka přírody.
Věřím, že když si od dětství budeme uvědomovat krásu a potřebnost funkční přírody, v dospělosti budeme vědět, že přírodu
potřebujeme my, ne ona nás, a dokážeme
upozadit vlastní zájmy nad zájmy udržení,
ne-li zlepšení životního prostředí.
Vyučovací předmět Ekologie pomáhá propojit dosavadní zkušenosti a prožitky žáků
z kontaktu s okolním prostředím s trendy
této nauky o vztahu mezi organismy a prostředím a organismy navzájem.
Martina Komárková,
učitelka ZŠ Lipová

ální setkávání a zábavu.
Oblíbenými se staly zejména fotoúkoly,
kdy děti posílaly na dané téma své fotografie.
Samozřejmě první fotoúkol byl „Moje
rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání
mě…“. Nakonec to všichni vzali za své,
smířili se s nošením roušek a dnes to
považujeme za běžnou věc  A maminky
nebo babičky ukázaly svou kreativitu, těch
barevných roušek co našily..:-)
Dalším tématem byly „Vzkazy“…vzkazy
pro nás všechny. To bylo vyznání… Jak si
všichni chybíme a jak se těšíme do školy…
Také obrázky z Velikonoc nás potěšily,
viděli jsme, jak je děti nebo paní učitelky
tráví.

Sportujeme
Fotoúkol „Vaříme – pečeme“ nás všechny překvapil. Fotky, ze kterých se nám
všem sbíhaly sliny  Ani jsme nevěděli, co
máme mezi sebou pekařů a kuchtíků.
„Sportujeme, hýbeme se i během uzavření školy „. V tomto fotoúkolu měly děti poslat fotky, jak doma udržují kondičku.
A protože se mohlo chodit i ven, připravila
paní učitelka v Terezském údolí hledání
„Větvánků“, které nařezali a namalovali
její kluci. Nakonec se tato akce stala známá i v Olomouci a děti se do Terezského
údolí jen hrnuly. Větvánků bylo 120, možná, když budete pozorně koukat, ještě nějakého objevíte.

ZŠ A MŠ LOUČANY

Byla to velmi zvláštní doba…doba koronavirová…
Nejdříve byly děti nadšené… „Huráááá,
prázdniny…“ Ale pak zjistily, že musí pracovat i doma… samy…nebo s rodiči. Paní
učitelky posílaly práci, snažily se vysvětlovat, jak to šlo, vždyť učiva zbývalo do konce
roku ještě dost.
A najednou děti přišly na to, že škola je
vlastně fajn, paní učitelky jsou fajn a chtějí pro děti jen to dobré. Začaly jim chybět
spolužáci, kamarádi.
Ještě že existuje ta technika. Kromě vzdělávání jsme ji využívali na společná virtu-

Vzkazy
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kové postavičky. Svoji pohybovou dovednost si ověřily při překonávání překážkové dráhy. Rodiče získali bližší informace
o dubnovém zápisu dětí do ZŠ Těšetice a
podívali se po škole. V dubnu se k zápisu
dostavilo 24 dětí z Těšetic a blízkého okolí.

organizacemi, které nabízejí ohroženým a
závislým lidem pomoc. Celý program pro
žáky připravily pracovnice z neziskové organizace Podané ruce Olomouc.
Foto: Kateřina Navrátilová
Článek: Vladimíra Pospíšilová

Foto a článek:
Vladimíra Pospíšilová

Roušky
„Herbář v obrazech“ – úžasná dílka našich dětí, které můžete vidět nejen v naší
fotogalerii na stránkách školy www.skola-loucany.cz, ale i od 8.6.2020 v galerii
pod širým nebem u budovy Základní školy
v Loučanech.
Myslím, že jsme to „společně zvládli“,
jak bylo heslem na mnoha billboardech
a utvrdili se v tom, jak máme úžasné děti
i jejich rodiny. Děkujeme za ně.

Pohybové hry
Ve sportovním kroužku, který je určen pro
žáky 1. a 2. třídy, jsme zapojeni do projektu Atletika do škol. Žáci získávají základy
atletických disciplín, hrají průpravné hry

Projekt Na hraně

Zuzana Pumprlová,
ředitelka ZŠ a MŠ Loučany

Co nového je v šablonách?
V červnu došlo k vyhlášení výzvy šablony
III. Je pravda, že polovina škola z našeho
území začala teprve v září realizovat šablony II., ale pravdou je, že druhá polovina
škol již bude své projekty končit, a to v srpnu. Do ukončování projektů však zasáhla
situace kolem COVID 19. Proto některé
projekty budou končit různě.
Najdou se však školy, které chtějí zahájit
projekty šablon již od 1.9.2020. Co je nového v šablonách III.? Změnilo se hodně.
Nejzásadnějšími změnami je snížení rozpočtového základu pro školy, kdy místo
300 000 Kč je základ pro mateřskou školu,
základní školu jen 200 000 Kč. Pro názornost udávám příklad výše projektu: máme
subjekt s mateřskou školou a základní
školou ( základ projektu bude 200 000 Kč
– Mš a 200 000 Kč ZŠ). Mateřská škola má
jedno oddělení o 24 dětech za každé dítě
bude navýšen rozpočet projektu o 1500
Kč ( 24x 1 500 Kč= 36 000 Kč) v základní

škole je 88 dětí (88 x 1500 Kč= 132 000
Kč). Celkově tedy škola může obdržet až
568 000 Kč.
Bohužel, v šablonách III. nemohou žádat
školní družiny, střediska volného času,
domovy dětí a mládeže a základní umělecké školy, které v šablonách II. byly možnými žadateli. Pro školy jak mateřské, tak
základní již není možné v rámci šablon
vybírat kurzy DVPP. Tyto kurzy byly z šablon vyřazeny. Naopak všechny personální
šablony, které byly v šablonách v minulosti realizované zústávají. Zůstává dokonce i
personální pozice chůvy. Personální pozice chůvy však bude využitelná jen do nabití platnosti vyhlášky § 5 odst. 6 vyhlášky
č. 14/2005 Sb. Další novinkou je povinná
šablona Projektový den ve výuce. Tato šablona byla již v šablonách II. avšak pokud
nebyla dle dotazníkového šetření zjištěna
jako povinná, nemusela být realizována.
V šablonách III. je však povinná u každé-

ho projektu. V šablonách je novinkou Zahraniční stáž pedagogických pracovníků.
Stáže je nutné plánovat již před podáním
projektu, aby bylo možné spočítat potřebné finance na danou stáž. Změny se děly i
u klubů pro žáky. Všechny současné kluby zůstávají. Novým klubem je klub ICT,
o který bude, dle dostupných informací,
velký zájem.
Důležitou informací je též to, že projekty
šablon III se mohu překrývat s projekty
šablon II. U projektů není možný souběh
stejných šablon. Příklad: škola má v současné době nerealizované projektové dny
ve škole, ale chtěla by zažádat o školního asistenta. V takovém případě je možný
souběh.
Výzva bude otevřena do 29.6.2021. V případě dotazů mě kontaktujte na mailu či tel.
Petr.husicka@regionhana.cz či 728466713
Petr Husička

Vyvýšené záhony do škol a školek našeho regionu
Pohybové aktivity

Vzkazy

ZŠ A MŠ TĚŠETICE

Pohádkové učení
V úterý 10. 3. 2020 se konalo od 16.00 hodin ve škole v Těšeticích Pohádkové učení
pro budoucí prvňáčky. Děti si vyzkoušely
jednoduché úkoly z matematiky na interaktivní tabuli, malovaly obrázky, zpívaly
písničky, poznávaly písmenka a pohád-

pro získávání pohybových dovedností a
schopností, posilují a měří své síly s vrstevníky. Všichni žáci se moc těší, až po
koronavirové pauze opět vběhnou do tělocvičny a zahrají si své oblíbené hry.
Zuzana Večeřová
Vladimíra Pospíšilová
Projekt Na hraně
Ve dnech 18. až 20. 2. 2020 proběhl ve
škole v Těšeticích preventivní program
s názvem Na hraně. Název vystihuje obsah programu, který byl o gamblingu a
patologickém hráčství. Hráčství zahrnuje hraní her na PC, sázení na sportovní
zápasy, sázení přes internet atd. Žáci se
dozvěděli, že pravděpodobnost prohry je
mnohokrát vyšší než naděje na úspěch a
výhru. Seznámili se s projevy závislosti a s

Vítězové soutěže

Souboj těšetických recitátorů
V pátek 28. 2. 2020 se uskutečnila recitační soutěž v ZŠ Náklo s názvem „Souboj recitátorů.“ Mezi sebou se utkali v přednesech poezie a prózy žáci ze ZŠ Příkazy, ZŠ
Těšetice, ZŠ Senice na Hané a domácí ZŠ
Náklo. Žáci ze ZŠ Těšetice se v konkurenci
ostatních škol vůbec neztratili a umístili
se na předních místech ve všech kategorií. Všichni recitátoři si odnesli pěkné dárky a nevšední zážitky z vystoupení.

Další pěknou realizovanou implementační
aktivitou bylo dodání vyvýšených záhonů
do mateřských a základních škol. Této aktivitě se věnovaly pracovní skupiny EVVO
jak v projektu „Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov“, tak „Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP
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jistě je obohatí i pozorování hmyzu, který
budou bylinky svou vůní i vzhledem lákat.
Miroslava Zapletalová
Hana Zacpálková

Vyvýšený záhon - rohy se zvířátky

Autor a foto: Vladimíra Pospíšilová

Záhon pro opylovače
Pohádkové učení

II“. Celkem bylo instalováno 71 záhonů.
Využívání těchto záhonů povede k rozvoji
environmentální senzitivity u dětí a celé
řady dalších kompetencí nejen z oblasti
EVVO. Děti si zasadí či zasejí bylinky a následně o ně budou pečovat. Odměnou jim
budou nejen samotné výpěstky, ale zcela

Vyvýšený záhon - dubové pražce

Vítězové soutěže
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VÝZNAMNÍ LIDÉ REGIONU HANÁ

Korálky z vinutých perel

Žena, která si výrobou korálků plní své sny - Marta Nevrlá
byl tím, co bychom si představovali pro
svoji rodinu, a proto jsme se usadili na
venkově. Vystudovala jsem angličtinu se
zaměřením na aplikovanou ekonomii na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Mezi
mé koníčky, mimo manuální tvoření, patří
cestování, jízda na kole a bruslích, horolezectví a vodáctví. Ovšem největší srdcovou
záležitostí je péče o moji rodinu, která je
mi obrovskou oporou a hnacím motorem.
Marta Nevrlá
Kreativita je něco, co přitahuje pozornost.
A kreativních a zajímavých lidí je v našem
Regionu HANÁ opravdu dost. Proto jsme
se jako redakční rada, rozhodli zařadit do
našeho Zpravodaje zcela novou rubriku,
ve které Vás – naše věrné čtenáře, budeme pravidelně informovat o nejzajímavějších osobnostech, které se aktivně podílejí na rozvoji našeho regionu.
Vypravila jsem se proto do Studence
(místní část obce Čelechovice na Hané),
abych se zde setkala s velice sympatickou ženou - Martou Nevrlou a popovídala
si s ní o její kreativní tvorbě. Paní Nevrlá
se zabývá unikátní technologií zpracování
skla, a to výrobou korálků a šperků, tzv.
vinutých perel. Při společném rozhovoru
jsme otevřely otázky týkající se prvopo-

2. Co Vás přivedlo k výrobě korálků a
šperků z vinutých perel?
„Zájem o nejrůznější materiály a samotné tvoření mě provází již od malička. Díky
tomu, že jsem s rodiči bydlela u řeky,
mohla jsem si spolu se svými kamarády
hledat v korytě řeky nejrůznější barevné
zbytky skel z místních skláren a ty poté
zpracovávat do podoby nejrůznějších výrobků. Takovéto zbytky jsem v té době

Cínovaný náramek
Cínovaná rybička z achátu

čátků její tvorby, veletrhu kreativních potřeb a materiálů, ale i otázku týkající se
aktuální nelehké situace, která postihla
celý podnikatelský sektor v první polovině
letošního roku.
1. Paní Nevrlá, prosím představte se našim čtenářům?
„Jsem rodačka z jesenických vrchů. Nějaký čas jsme s manželem žili v Olomouci,
ale hektický život krajského města ne-
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považovala za své největší osobní poklady
(směje se).“
„V průběhu mateřské jsem se zabývala
stále častěji otázkou, čemu bych se mohla
věnovat, až se vrátím zpátky do pracovního procesu. Vzhledem k tomu, že se
mi korálky začaly doma hromadit, řekla
jsem si, že bych si měla splnit svůj sen.
Proto jsem v roce 2006 otevřela svůj první
kamenný korálkový obchod Qítko – hravá
korálkárna v Olomouci. Podnikatelské začátky však pro mě nebyly vůbec snadné.
Vážnější problémy přicházely především
po roce 2009, kdy celosvětově propukla
hospodářská krize. Naštěstí jsme však
celou krizi, bez vážnější újmy, ustáli. Kamenný obchůdek se natolik uchytil, že
jsem mohla otevřít další pobočky i v Prostějově a Přerově.“
3. Čím je tento materiál specifický?
Technologie ručně navíjených skleněných

Jídelní podnos s mozaikou

Svícen
korálků (tzv. vinuté perly) navazuje bezprostředně na tisíciletou tradici výrobních
postupů známých již ve starověkém Egyptě, Sýrii a Mezopotámii. První jednoduše
vyráběné perle byly nalezeny v Mezopotámii a Egyptě. Ve středověku byly hlavním
centrem výroby Benátky. Tradice výroby
vinutých perel v okolí Benátek trvá dodnes, vinutými perlami je znám zejména
ostrov Murano. Vinuté perly a tvorba ze
skla vůbec mají však dlouhou tradici i u
nás a mnoho českých sklářů je světově
proslulými umělci.
4. Můžete nám prosím ve zkratce nastínit
proces zpracování používaného materiálu (tj. vinutých perel)?
„Základním výrobním materiálem jsou
skleněné čiré nebo barevné tyče, které
se nahřívají na kahanu při vysokých teplotách. Rozehřátý materiál se poté navíjí
na kovovou tyč, zvanou mandrel, ze které
se hotový korálek bez větších problémů
stahuje díky separátoru, který se na mandrel před navíjením skla nanese. Poté nastává nejdůležitější a nejkreativnější část

výroby, a tím je samotné zdobení korálku.
Časová náročnost se odvíjí od složitosti
korálku, ale může se pohybovat v řádech
několika minut, ale i hodin. Materiál lze
ale také využít i jinak. Při výrobě šperků
se nejvíce inspiruji motivy z přírody, cizokrajnými zeměmi či aktuálními pocity
a vlastní náladou.

6. Pořádáte i kurzy pro případné zájemce
o tuto techniku?
„Ano určitě. Zájemci si mohou na mých
webových stránkách - https://www.qitko-hobby.cz/kurzy/ vybrat z pestré nabíd-

5. Navrhovala jste šperky například pro
nějakou známou osobnost?
(Úsměv). „Vyloženě pro známou osobnost
ne. Mou pravidelnou zákaznicí je naše
paní starostka (Stawaritschová), která má
doma již pěknou sbírku mých šperků. Je
pravda, že v současné době nemám moc
časových kapacit, abych se mohla věnovat
výrobě šperků na zakázky, což bych ovšem
chtěla v budoucnu změnit.“

7. A na závěr - kde by si naši čtenáři
mohli Vaše zboží v případě zájmu zakoupit?
„Jsem majitelkou celkem 3 kamenných
korálkových obchodů – v Olomouci, Prostějově a Přerově. Zákazníci si mohou
v těchto obchůdcích vybrat téměř z 5 000
položek v široké škále druhů a barev. Určitě Vás napadá otázka ohledně e-shopu,
že? No přiznám se, že jsem e-shop nikdy
moc nechtěla dělat. Miluji kontakt se zákazníky a nechci být byrokratickým otrokem systému. Období koronaviru mi však
ukázalo, že mít e-shop není v takovéto

Komunitní centrum před rekonstrukcí - bývalá sokolovna
Komunitní centrum po rekonstrukci

Cínovaný ptáček s achátem

Náhrdelník z vinutých perel

ky kurzů, které pořádám spolu se svými
kolegyněmi lektorkami. V současnosti
připravuji kurz zaměřený na drátování kamínků a minerálů, výrobu šperků pomocí
techniky drátování a mnoho dalšího. Jsem
ale také pořadatelkou veletrhu kreativních potřeb a materiálů s názvem Tvořivá Olomouc, který se koná vždy 2x ročně
v tomto krajském městě. Letos proběhne
akce v termínu od 24. - 25. října v prostorách Střední školy polytechnické na
Rooseveltově 79 a na programu bude široká nabídka kreativních materiálů, hand
made výrobky, dílničky pro děti i dospělé
a tematické workshopy.“

Odkládací stolek s mozaikou
krizové situaci ke škodě, a proto jsme se
spolu s manželem pustili do přípravy, abychom jej mohli po prázdninách spustit.“
Rozhovor vedla: Lucie Vojtěchová

Cínovaný šperk
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ZAJÍMAVÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ

Učebna pro výuku domácích prací
Kam na pivo, když jsou hospody zavřené?

Učebna pro výuku domácích prací
Dokončená rekonstrukce budovy školy ve Smržicích

Samoobslužný výčep
Smržická škola po rekonstrukci
Smržičtí rodiče, žáci a pedagogové se
již léta těšili na slibovanou rekonstrukci
budovy školy Zákostelí 133 a v letošním
roce se jejich přání konečně vyplnilo.
Rekonstrukce školy je hotová a všichni z ní máme velikou radost. Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v krásné
prosvětlené budově s vybavením, které
odpovídá trendům moderní školy. V třípodlažní budově se nachází 4 odborné
učebny – třídy a v prvním podlaží prostorná tělocvična. Třídy jsou vybaveny
interaktivními tabulemi a v počítačové
učebně bude k dispozici žákům 25 počítačů. Velikou předností všech místností
školy je vysoká prosvětlenost. Každá třída
má obrovská okna s výhledem na Smržice
a její okolí. Moderní zařízení převážně ze

tvím speciálních obkladů na stropech.
Učitelé po mnoha letech budou mít svoji
sborovnu a úložné prostory pro školní
pomůcky v kabinetě. Ve sborovně je také
umístěno zařízení školního rozhlasu.
Vyučující a žáci s nadšením ocení velikou
tělocvičnu obloženou dřevem. Členové
čtenářského klubu budou mít radost z
knihovny, která je pro ně připravená ve 2.
podlaží. Prostor dvora bude využíván jako
přírodní učebna s kapacitou minimálně
na 25 žáků. Nachází se zde nový výukový
altán a vyvýšené záhony. Dispoziční řešení využívá vertikálního dělení a konceptu
pasivního domu. Energetická náročnost
budovy je typu „A“, mimořádně úsporná.
Celý objekt podléhá požadavkům vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technic-

cí budou využívat nového nadstandartního
vybavení ve výuce zejména ve vyučovacím předmětu výpočetní technika, tak i v
mimoškolní zájmové činnosti zavedením
dalších nových kroužků – počítačového
a sportovního. Děkujeme všem, kteří se
o rekonstrukci budovy školy zasloužili:
obci Smržice, především panu starostovi
ing. Aleši Moskalovi, zastupitelstvu obce
a projektantovi ing. Pavlu Koláčkovi a stavební firmě Insta. Projekt rekonstrukce
budovy školy proběhl pod názvem Modernizace ZŠ a MŠ Smržice. Ministerstvo
pro místní rozvoj poskytlo finanční dotaci.
V září se uskuteční slavnostní akce Den
otevřených dveří, na kterou zveme všechny občany.
Jana Gulaková, ředitelka

Třeba do Rakové u Konice. Zde o víkendech otevřel Petr Hajkr samoobslužný
pult přímo před vraty sídla místního Velkorakovského minipivovaru. V samoob-

služném výčepu si tak návštěvníci mohli
načepovat pivo i limonádu třeba i do PET
lahví a dodržet tak všechna bezpečnostní
nařízení. K zakousnutí také zakoupit hy-

gienicky balené originální sladové tyčinky. Všechny produkty minipivovaru lidé
zaplatí do přiložené kasičky. Na začátku
jsme měli obavy, jestli budou lidé čestní
a budou vše platit. Řekli jsme si, že to
bude minimálně slušná reklama pro minipivovar, ale musím říci, že nás velmi
mile všichni návštěvníci překvapili. Nikdy
peníze nechyběly. Napadla nás tedy myšlenka oživení turistiky v našem regionu
a vytvořili Velkorakovskou pivní stezku.
Ta se skládá ze tří stanovišť (samovýčep
v Rakové, Okénko u Kyselky a Pivnice u
Velkého raka v Luké), v každém nabízíme
naše produkty a návštěvník obdrží razítko.
Po získání všech tří razítek obdrží turista
drobný dárek od minipivovaru. Letáček
přikládám také v příloze.
Petr Hajkr
starosta Rakové u Konice

Pivní budka Ptenský Dvorek
Příběh pivní budky v Ptenském Dvorku se
začal psát v březnu 2020. Prvotní nápad
sice pocházel z hlavy manželky majitele,
ale vytvořena byla díky umu majitele a
jeho kamarádů. Pivní budka funguje skoro 4 měsíce. Za tu dobu byla cílem mnoha milovníků zlatavého moku z obce, ale
i turistů ze vzdáleného okolí. Pivní budka
není jen pivní budkou, natočit si lze i skvělou limonádu. A při pití osvěžujících nápojů můžete v nedaleké ohradě pozorovat
pobíhající oslíky a koně.
Kdyby měl majitel udělat budku novou,
určitě by ještě mnohé vylepšil. Nejvíce ho
však mrzí, že budku již poničili vandalové.
Petr Husička

Pivní budka

Investice z IROP i nadále pomáhají v našich členských obcích

Nová tělocvična ZŠ Smržice
dřeva působí velice vkusně, jednoduše a
účelně. V zadní části tříd bude mít každý
žák svoji skříňku, do které si bude ukládat svoje pomůcky. Učebny školy mají
kapacitu 25 žáků. Všechny třídy včetně
tělocvičny jsou odhlučněné prostřednic-
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kých požadavcích zabezpečujících bezbariérovost. V budově je výtah a tak jsou
prostory budovy bezbariérově přístupné.
Děti ve škole tráví velkou část života a
přátelské, inspirativní prostředí dokáže
pozitivně rozvíjet jejich osobnost. Vyučují-

Dopravně vytížený úsek silnice II/448
Konice – Olomouc, který prochází místní částí Těšetic - Ratajemi, se dočkal v
roce 2019 rekonstrukce. Projekt řešil rekonstrukci stávajících a výstavbu nových
chodníků podél silnice II/448, jež prochází průtahem obce Rataje. Nejpotřebnější
byla výstavba chodníků v nově zastavované části obce, kde tyto prvky doposud
chyběly (konec obce ve směru na Drahanovice). Stavební práce byly zahájeny dne
7. 6. 2019 a zhotovitelem stavebních prací
byla firma Spro stavby, obchod, doprava a
služby. Během realizace projektu nedošlo
k žádným vážnějším problémům a výstav-

ba a rekonstrukce díla byla ukončena dne
2. 8. 2019 a předána bez nedodělků a závad. Díky tomuto projektu, který byl spolufinancován prostřednictvím finančních
prostředků strategie CLLD MAS Region
HANÁ, došlo k zajištění bezpečného a
odděleného provozu chodců od silničního
provozu. Celkové výdaje projektu byly cca
920 tis. Kč bez DPH, z toho finanční podpora MAS činila 570 000,00 Kč a zbylé výdaje byly hrazeny z rozpočtu obce. Občané
této místní části obce se tak konečně nebudou muset obávat pohybu po frekventované krajské komunikaci. Další fáze výstavby nových chodníků v této místní části

je naplánována na březen – září příštího
roku.
Lucie Vojtěchová

Chodník v Ratajích
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Archeologické nálezy ve Studenci

Komunitní centrum v Náměšti na Hané se představuje
Komunitní centrum ( KC ) v Náměšti na
Hané, které je podpořené Evropskou unií
prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, zahájilo svou činnost 1. 9.
2019, a jeho realizátorem je MAS Region
HANÁ, z.s.
Toto KC slouží nejen občanům Náměště
na Hané, ale všem obyvatelům z celého
Regionu Haná.
Jsem velmi ráda, že se již v prostorách
zahrady Komunitního centra uskutečnila
v loňském roce první předadventní akce
„Slámování“ (listopad 2019), kterou zorganizovala kulturní komise městyse Náměšť na Hané ve spolupráci s Komunitním centrem. Společně se vyráběla Svatá
rodina ze slámy a také si mohli přítomní
vyrobit věnec na jejich adventní výzdobu.
Akce se zúčastnili i obyvatelé z Domova
František, rodiče s dětmi a ostatní spoluobčané. Akce se velmi vydařila a věříme, že se i letos propojí komunita občanů

a tuto skvělou akci zopakujeme.
V budově KC - č. p. 277, ulice nám. T. G.
Masaryka, v 1. patře, je kancelář realizačního týmu KC a sociální pracovnice, jejíž
pomoc je nabízena všem občanům, kteří o
její bezplatné služby projeví zájem.
V přízemí budovy je dočasně zařízena
zasedací místnost pro účely společného
setkávání všech komunitních pracovníků
(koordinátorů) KC z celého Regionu Haná
(od září se přemístí do 1. patra) a také
kancelář a další prostory zapsaného spolku Rodinné centrum Pohádka (RC Pohádka). Od září zde RC Pohádka plánuje realizovat volnočasovou aktivitu - adaptační
program „miniškolku“ pro rodiče a děti
2,5 - 5 let.
RC Pohádka využívá přízemí této budovy
celoročně. Zahrada a venkovní klubovna
(kterou v současné době RC vlastními silami přebudovává) bude přes léto sloužit
pro příměstské tábory. Jedná se rovněž

o projekt podpořený EU prostřednictvím
OPZ - Příměstské tábory s Pohádkou.
Po koronavirové odmlce březen - květen
2020 nyní spoustu dobrovolníků z řad rodičů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků pracuje nepřetržitě o víkendech
na úpravách těchto prostor, tak aby byly
bezpečné a dětem i rodičům se tady líbilo.
Touto cestou chceme pozvat všechny občany Náměště n. Hané na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 9. 9. 2020 od 10.00 - 17.00 hod. přímo
v prostorách tohoto komunitního centra.
Chceme, abyste měli možnost vidět, pro
koho a na co je toto komunitní centrum
zřízené. Uvidíte prostory a společně si
můžeme popovídat o projektech KC Regionu HANÁ a RC Pohádka.
Jana Dostálková Baciak,
koordinátorka projektu KC

Víkend otevřených zahrad v Čechách pod Kosířem
ní a hladoví návštěvníci zavítat do nově
otevřené kavárny s názvem Kafe v parku,
která sídlí přímo v samém srdci zámku v
Čechách pod Kosířem (na nádvoří zámku). Kavárna nabízí široký výběr domácích dezertů, poctivé polévky, výběrovou
kávu z Kikafe, domácí limonády a spoustu
dalšího.
Lucie Vojtěchová

Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy
se lidem otevírá možnost nahlédnout do
běžně nepřístupných zahrad, ale také
poznat své oblíbené parky novým způsobem. Veřejnost se při této příležitosti
může seznámit s přístupem odborníků v
otázkách zeleně a získat tak nový pohled
na její funkci a význam v životě.
Myšlenka Víkendu otevřených zahrad
vznikla v Londýně v roce 1998. Cílem události bylo poskytnout veřejnosti příležitost
alespoň jednou v roce navštívit jinak uzavřené zahrady a dvorky Londýna. Nápad
se shledal s nadšením a po několika ročnících uspořádaných v Británii se pomalu
a jistě začal šířit i do dalších evropských
měst.
V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu
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poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet
postupně vzrůstal. Dnes patří každoročně
první červnový víkend právě této akci, do
které se zapojují stovky zahrad a parků z
celé České republiky.
Letos proběhl Víkend otevřených zahrad
v termínu od 6. – 7. června pod záštitou
organizace Průvodce parkem, o.s., Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národního památkového ústavu v
Čechách pod Kosířem. V sobotu 6. června
byla na programu komentovaná prohlídka areálu parku s průvodcem, kostýmované prohlídky parku s hrabětem Silva
Taroucou a pátrací hra pro malé i velké
návštěvníky v zámeckém parku. Obdobný
program byl pro návštěvníky připraven i v
neděli 7. června.
Po prohlídce areálu parku mohli znave-

Archeologické výkopové práce

Ve dnech 9. 10. 2019 až 7. 11. 2019 proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou „Polní cesty, VHO a krajinná
zeleň v k. ú. Studenec – I. etapa“. Tato
je realizována východně obce Studenec,
okr. Prostějov, v polní trati s pomístním
názvem „Zápovědě“, kterou lze charakterizovat jako údolnici občasné vodoteče
tvořící pravostrannou zdrojnici Studeneckého potoka. Na skryté ploše zemníku
a paty budoucí hráze bylo prozkoumáno
a zdokumentováno celkem 42 archeologických objektů, které vyjma jediné zásobní jámy pravěkého stáří (starší doba
bronzová?), náležejí k rozsáhlejší nížinné
osadě Keltů pozdní doby laténské. Vedle sloupovým jam indikujících existenci nadzemních kůlových staveb a běžných jam (zásobnice, sklípky), tvořících
hospodářské zázemí sídliště, jde hned
Archeologické výkopové práce

Komentovaná prohlídka parku

Archeologické výkopové práce

Nálezy ve Studenci
v 11 případech o příznačné zahloubené
chaty, tzv. polozemnice, sloužící nejspíše
jako výrobní objekty.
Na hospodářskou činnost zdejších obyvatel, žijících v širším zázemí evropsky proslulého oppida Staré Hradisko u Protivanova, poukazuje nejen hlubší kvadratická
jáma v těsné blízkosti zmíněné vodoteče
(sloužící snad k máčení textilních rostlin,
zejména lnu), ale především prozkoumané pozůstatky tkalcovské dílny. Tuto identifikuje žlabovité zahloubení při stěně jedné ze zemnic, které obsahovalo „in situ“
dokumentovanou skládku několika poškozených hliněných závaží z osnovy tkalcovského stavu. Jedná se o jeden z mála
podobných dokladů patrně podomácké
textilní výroby z tohoto období v českých
zemích.
Zejména s ohledem k 11 půdorysům již
výše zmíněných chat, tvořících urbani-

sticky předem promyšlenou strukturu,
tak patří zkoumaná lokalita k největším
dosud odkrytým nížinným sídlištím Keltů
doby oppid, a to nejen na střední Moravě,
ale i v rámci celého jejího území.
Z movitých nálezů můžeme uvést zejména zlomky keramických nádob či soubory zvířecích kostí, ale i předměty z kovu,
z parohu/kosti nebo z kamene (hned dvěma kusy jsou zastoupeny rotační kamenné mlýnky na obilí, tzv. žernovy). Cennou
oporou pro datování zdejšího osídlení, ale
i přímým svědkem čilejších obchodních
aktivit, je nám nález zlaté mince – v tomto
případě 1/8 statéru tzv. mušlovitého typu
bójské provenience, která patří k příznačným platidlům období LT D1, tj. 1. století
před Kristem.
Pavel Fojtík
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Valná hromada MAS zasedla v Komunitním centru v Konici
vuje na nové plánovací období 2021 - 2027.
První fáze příprav spočívá v obnovení tzv.
standardizace MAS. Standardizace bude
nachystána v průběhu prázdnin. Starostové členských obcí byli požádáni o dodání souhlasů týkajících se zapojení jejich
obce do nového plánovacího období. Na
podzim se rozjede série seminářů, které
budou určeny pro přípravu nové strategie,
na základě které bude MAS moci žádat o
nové finanční prostředky z fondů Evropské unie.
V rámci valné hromady proběhla i volba
do výběrového orgánu MAS, tzv. výběrové
komise. Výběrová komise MAS se podílí
na výběru předložených projektů. V následujícím období (06/2020-06/2021) budou
tento orgán zastupovat následující členové: Michal Sirotek, Lubomír Novák, Dra-

Zasedání valné hromady MAS
V úterý 23. června 2020 se, v nově vybudovaných prostorách Komunitního centra v Konici, konala valná hromada MAS
Regionu HANÁ. Akce byla určena pro
všechny členy místní akční skupiny (tj.
starosty a individuální členy). Vedení MAS
zúčastněným představilo plán činnosti
pro rok 2020. Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy pro podávání projektových žádostí na
všechna, již dříve podporovaná opatření
z programového rámce IROP, a také výzva z programového rámce PRV, v rámci
níž mohou potenciální žadatelé podávat
projekty na podporu spolkové a kulturní
činnosti. I nadále budou, v průběhu celého roku, realizovány projekty na podporu
školských zařízení, tzv. místní akční plány, jejichž hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách. Současně MAS Region HANÁ realizuje projekty s názvem Komunitní centra v Regionu HANÁ a Příměstské tábory
na Hané. První turnusy příměstských tá-

Zámek Čechy pod Kosířem si letos připomíná významné výročí

Zámek v Čechách pod Kosířem

Vystoupení hlavního manažera MAS
borů budou spuštěny v polovině července
tohoto roku.
Kancelář MAS se po 7 letech opět připra-

hoslava Mačáková, Pavel Mikulka, Alena Mašláňová, Marie Müllerová, Milada
Dosedělová, Martina Kurfürstová, Český
svaz chovatelů Stařechovice zastoupený
Františkem Vychodilem, OHK Prostějov
zastoupena Helenou Chalánkovou a SDH
Brodek u Konice zastoupený Josefem
Havelkou. Výběrová komise má mandát
na jeden rok, členové komise mohou být
voleni opakovaně.
Všem zvoleným členům gratulujeme a
přejeme jim hodně úspěchů v jejich činnosti pro MAS Region HANÁ.
Lucie Vojtěchová

Interiér komunitního centra v Konici
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AKTUALNÍ INFORMACE Z VÝZNAMNÝCH TURIST CÍLŮ 2020

Jednou z památek na území MAS Region
HANÁ je i klasicistní zámek obklopený
parkem o rozloze 21,5 hektaru. Zámek
patřil významnému rodu Silva Tarouca,
nyní je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Zámek navštěvoval a také zde tvořil
v letech 1849 – 1870 český malíř Josef
Mánes. A právě proto je v zámeckých interiérech zakomponována největší sbírka
obrazů, kterou může veřejnost v ČR vidět.
Mánes se stal rodinným přítelem hraběcí
rodiny, kterou učil malovat. Rodina využívala i jeho rad týkajících se úprav zámku a
parku. V zámku je nyní ve Velkém sále expozice, kde můžeme vidět malované dopisní papíry, vějíře a jiné drobnosti, které
Mánes dělal pro radost svých hostitelů. K
významným dílům, která vznikla díky jeho
pobytu v Čechách pod Kosířem, bezesporu
patří Líbánky na Hané. Obraz znázorňuje
krásný letní den, bílý koník táhne bryčku
po polní cestě a na ní sedí novomanželé.
Od roku 2019 má zámek samostatnou expozici věnovanou Mánesovým kresbám. V
letošním roce si dokonce i připomínáme
200 let od Mánesova narození.
Víme, že zámek nabízí svým návštěvníkům
několik prohlídkových tras. Je to trasa A,
která umožňuje nahlédnout do interiéru
jižního křídla zámku zařízeného ve stylu

doby Františka Josefa II Silva Taroucy a
vyzdobeného díly J. Mánesa. Dále je možné zvolit trasu B – komentovaná prohlídka
parku, trasa C – filmová expozice Jana a
Zdeňka Svěrákových a v neposlední řadě
trasu D, jež zahrnuje expozici kreseb J.
Mánesa a trasu E, která návštěvníkům
představuje expozici historických kol od
19. do počátku 20. století.
Postupně chceme představovat ve Zpravodaji nejen historii památek, ale i novinky o nich. Proto jsem se zeptala kastelána zámku Mgr. Martina Váni, zda by
mohl povědět něco o Josefu Mánesovi a o
rodu Silva Tarouců. Zde je jeho odpověď:
„Do dnešní doby o J. Mánesovi mezi místním obyvatelstvem koluje mnoho zkazek,
ať už pravdivých nebo ne. Faktem je, že to
byla postava pro místní lidi jakoby tak trochu z jiného světa, což později umocnila
jeho záhadná psychická nemoc…“
„Na zámek malíře přivedl jeho přítel, Bedřich Silva Tarouca v polovině 19. století.
Jednak aby zde pracoval na zakázkách,
které mu panstvo dávalo, jednak by tu našel klid po nešťastném milostném vztahu
se služkou z jeho pražské domácnosti. Z
počátku na něj zámecké prostředí mělo
sice vliv blahodárný, avšak po smrti zámecké paní, Gizely, jejíž portrét na zámku

ve svatebních šatech je sám o sobě záhadou, se jeho psychický stav začal postupně zhoršovat.
Pro pochopení jeho nemoci však musíme zajít hluboko do historie. Podle jedné
z pověstí za tím stojí samotné zámecké
panstvo mající v erbu vlky. Silva Taroucové jsou starodávným evropským rodem,
táhnoucím svůj rodokmen až k Silvánovi,
starolatinskému bohu lesů, a k zakladatelům města Alba Longa. V tomto městě
žila matka Romula a Rema, princezna
Rhea Silvia, která byla zaživa pohřbena a prokleta svým strýcem a její synové
byli poté – jak známo – odkojeni vlčicí. Za
smrt své matky se sice později pomstili a
založili slavný Řím, avšak matčino prokletí padlo i na její syny a na celý rod Silvů. Od
té doby se v rodě vyskytuje lykantropie…“
„Nemoc si s sebou přinesli v 18. století i
do svého nového domova, na zámek Čechy
pod Kosířem, kam přišli z Pyrenejského
poloostrova a místní kraj postupně učinili
centrem lykantropie. To dosvědčují nejen
pověsti o vlkodlacích v lesích blízkého
kopce Kosíře, ale také fakt, že v době, kdy
se k nám přistěhovali Silva Taroucové, na
blízký zámek v Náměšti na Hané se přiženil slavný český rod Kinských, majících v
erbu tři vlčí drápy. Psychicky labilní kní-
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Švadlenka
žecí syn Niki se stal blízkým Mánesovým
přítelem a spolu podnikali výlety po okolí obou zámků. Během Mánesova pobytu
zřejmě došlo k jeho nakažení lykantropií.
Nemoc se u něj projevovala specifickými rysy: psychickou fixací na tzv. vlčí růži
(rosa bicolor, též nyní známá jako Mánesova růže) a ničením vlastních obrazů. Postavám na nich zachycených přimalovával
vlčí drápy a zuby. V současnosti na vlkodlaky na Kosíři nejspíše nenarazíte. Pouze
o úplňku se nedoporučuje vyskytovat se v

úkrytu vlkodlačích pánů“, sdělil kastelán
zámku.
„Pane kasteláne, připomínáme si letos
200 let od Mánesova narození. V souvislosti s tímto výročím, můžete našim
čtenářům nabídnout nějakou zajímavost,
případně novinku?“
„Na zámku v Čechách pod Kosířem je během letošní sezóny k vidění jeden z nejslavnějších obrazů českého malířství –
tzv. Švadlenka. Zapůjčen byl k příležitosti
oslav 200. výročí narození Josefa Mánesa
z Národní galerie v Praze. Patří k vrcholným dílům českého malířství a k umělcovým nejvýznamnějším dílům, a navíc byl
na Moravě vystavován pouze jednou, a to
v roce 1967 v Brně. Švadlenka je nejlepší
ukázkou Mánesovy žánrové malby. Konečná verze, která vznikla na základě olejových studií, je charakteristická lehkým
uvolněným rukopisem s teplou barevnou
škálou a mistrně zvládnutými malířskými
prostředky, v nichž barva a světlo jemně
modelují tvary předmětů. Prostor malého
interiéru zalitý slunečním světlem s postavou dívky, jež sklání hlavu v pláči nad
rozešitými svatebními šaty, je doplněn
drobnými, pro výklad obrazu důležitými
rekvizitami: prázdnou ptačí klecí a obrázkem Panny Marie Karlovské, která byla
uctívána jako ochránkyně a patronka budoucích matek. Díky těmto atributům se
nabízí tradiční výklad, jež však co do jmen
aktérů příběhu je spíše přáním pozdějších
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Interiér zámku

malířství. Na zámku bude obraz k vidění
do konce října, poté bude i s dalšími obrazy od Josefa Mánesa zapůjčenými k nám
na zámek na několik let vrácen do Prahy
na restaurování a připravovanou velkou
výstavu v Národní galerii“, uvedl Váňa.
„Další z novinek se nám pěkně chytly! Jedná se o růže, které mají k našemu zámku
hluboký vztah a jejichž pěstění znovu do
zámeckého parku zavádíme. Za zmínku
určitě stojí odrůda Rosa Marietta Silva
Tarouca vyšlechtěná v Průhonicích ve 20.
letech 20. století a pojmenovaná po dceři
Arnošta Emanuela Silva Tarouca - zakladatele parku v Průhonicích (UNESCO),
který vyrostl na našem zámku v Čechách
pod Kosířem a také Rosa Foetida Bicolor neboli Mánesova růže, kterou malíř
namaloval na jednu ze svých kreseb. Ke
konci života, když trpěl vážnou psychickou
chorobou, se k této květině údajně velmi
upnul“, s těmito slovy se s námi rozloučil
kastelán Martin Váňa.

Mánesova růže - Rosa foetida΄Bicolor΄

blízkosti zámeckého hřbitůvku, pod kterým se nachází jeskyně vedoucí do tajného

né, nevěsty Mánesova přítele a malíře
Adolfa Kosárka, který v době své svatby
byl již těžce nemocen tuberkulózou. Obrázek Panny Marie Karlovské visící na zdi,
byl narážkou na její těhotenství a ptáček,
puštěný z klece předznamenáním jejího
osudu. Ale ať už se za postavou zoufalé
dívky skrýval anonymní příběh ze života
nebo příběh přítele, dílo se svým nadčasovým výtvarným projevem a citlivým, křehkým ztvárněním tragického námětu řadí
mezi nejlepší počiny českého moderního

interpretů. Švadlenka šijící si svatební šaty
byla údajným portrétem Františky Pokor-

Rozhovor s Martinem Váňou vedla
Marta Husičková
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚZEMÍ REGIONU HANÁ 2020
01.08.
08.08.

Konice

145 let SDH Konice

Náměšť na Hané

Myslivecký karneval

Suchdol

Suchdol – traktoriáda

14.08.

Těšetice

Srpnová zábava

15.08.

Laškov

20. ročník Laškovský pohár v malé kopané

16.08.

Čechy pod Kosířem

XV. Ročník veteránské rallye pravidelnosti
Z lázní do lázní

Hněvotín

Výlet vláčkem na Kosíř

Náměšť na Hané

Rybářský karneval

Náměšť na Hané

Z pohádky do pohádky

Suchdol

Jednov – Srpnová noc

Hněvotín

Letní kino spolku PROVÁS Hněvotín

Čechy pod Kosířem

Rozloučení s prázdninami – karneval na
zahradě MFB

Hněvotín

Posezení u zbrojnice s ochutnávkou piva

Laškov

O pohár starosty Obce Laškov v požárním
sportu

Náměšť na Hané

Hradozámecká noc

Suchdol

Dětské odpoledne

22.08.

28.08.

29.08.

Ústín

Rozloučení s létem

08.08.-09.08.

Konice

ČSCH Konice – Výstava drobného zvířectva

08.08.-15.08.

Hněvotín

Pobytový tábor spolku PROVÁS Hněvotín

13.08.-16.08.

Náměšť na Hané

Květiny pro zámeckou paní

Městys Náměšť na Hané vás zve na zámek

Z pohádky

do p
oh

á d ky

v sobotu 22. srpna 2020
od 14.00 hodin

Uvidíte divadelní ukázky z pohádek:
Sněhurka a sedm trpaslíků,
Jezerní královna,
Šíleně smutná princezna a další
Nutná rezervace!
na tel. čísle 585 952 184 nebo na www.zamek.namestnahane.cz
tento projekt finančně podpořil

UPOZORNĚNÍ
Chcete prezentovat činnost a aktivity vašeho spolku, vaší obce či vaší školy v tomto zpravodaji?
Pošlete článek s fotkami (jpg) do kanceláře MAS na adresu region.hana@regionhana.cz
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 31. 8. 2020
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