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REGION HANÁ

ZA ZKUŠENOSTMI SE ZÁSTUPCI REGIONU HANÁ
VYDALI DO HOLANDSKA
Na konci měsíce dubna se 12 zástupců Regionu HANÁ vypravilo na exkurzi nizozemských provincií Brabant, Limburg, Gelderland
a Jižní Holandsko. Program byl opravdu nabitý, ale nesmírně zajímavý.
Okrasné školky Van Den Berg
Naše první cesta vedla do okrasných školek Van Den Berg - Boomkwekerij Gebr.
Van den Berk B.V. Jde o jednu z největších okrasných školek specializujících se
na vzrostlé stromy v Holandsku i Evropě.
Řada zde pěstovaných stromů nachází
uplatnění při realizacích zeleně veřejných
prostranství v obcích a městech po celém
světě.
Školky jsou schopny dodat dřeviny až
do enormních rozměrů balu přibližně
2,5 m a věku několika desítek let. Běžná
produkce je samozřejmě mladší a méně
rozměrná, avšak vždy se jedná o vzrostlé
stromy, které jsou schopny na stanovišti
velmi rychle plnit potřebné funkce.
Specialitou školky jsou také vícekmenné
dřeviny. U nás se zatím ve veřejném prostoru příliš nepoužívají, avšak i v našich
podmínkách mají velký potenciál a jejich využití jistě v budoucnu najde širšího
uplatnění. Zajímavá je také prezentace
školek na www stránkách:
www.vdberk.nl

téměř 30 tis. obyvatel. V rámci svého
rozvoje však řeší obdobné problémy jako
naše venkovská sídla. Obec byla za své
aktivity v oblasti přístupu k životnímu prostředí oceněna cenou „Zelený list“ udělovanou Evropskou komisí (European Green
Leaf Award).
Po úvodní prezentaci, která obsáhla nejrůznější témata rozvoje venkova, včetně
spolupráce nebo zapojení obyvatel a sociální oblast, jsme se vydali do terénu.
Starosta obce a jeho tým nám ukázali,
jakým způsobem v obci řeší území pro
novou výstavbu. Podívali jsme se do ulic
realizovaných před 10 lety, před 3 lety, a do
prostor kde se výstavba právě realizuje.

Zásadní a velmi poučné bylo, jak obec velmi promyšleně a aktivně připravuje vzhled
nového uličního prostoru ještě dříve, než
se započnou připravovat výstavby jednotlivých domů a inženýrských sítí. Přítomnost zeleně v uličním prostoru či prostor
pro cyklodopravu či rekreaci (vč. dětských
zákoutí) je zásadní prioritou. Taktéž regulativy určující jak bude výstavba vypadat,
jsou v porovnání s našimi mnohem striktnější a důraznější, což vede k harmonickému výsledku. Nově vzniklé ulice jsou
velmi atraktivní, dodržují charakteristický
jednotící ráz.
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Obec Horst aan de Maas
Dalším nesmírně zajímavým bodem
exkurze byla návštěva obce Horst aan
de Maas. Zástupci vedení obce připravili účastníkům velmi vřelé přijetí a nabitý
a odborně zajímavý program.
Horst je na holandské poměry spíše
venkovský typ sídla, i když s populací

Aktivita Operatie Steenbreek
Město Nijmegen bylo dalším ze zajímavých míst, které jsme navštívili. Byl stejně
jako Horst oceněn Evropskou komisí cenou za aktivity v oblasti přístupu k životnímu prostředí. Zde jsme se setkali se
zástupci místní samosprávy a jedné specifické organizace - Operatie Steenbreek
- Operace Lomikámen.
Tato aktivita vzešla z iniciativy obyvatel, kterým není lhostejný stav životního prostředí ve svém okolí a chtěli něco
konkrétního pro tuto věc udělat. Aktivita

přerostla v celonárodní hnutí a je široce
podporována samosprávami po celém
Nizozemí. O co tedy jde?
Skupiny obyvatel ve městě a na venkově
z vlastní aktivity naplánují akci pro úpravu
menší či větší plochy veřejného prostranství (nebo také jen vlastní předzahrádky
nebo zahrady ve dvoře), s hlavním cílem
– odstranit co nejvíce zpevněných povrchů
nepříznivých k vsakování vody a přeměnit je na plochu zeleně. V Nizozemí jsou
ve veřejném prostoru často velké plochy
vydlážděny betonovou dlažbou. Operatie
Steenbreek má tedy za cíl co nejvíc těchto ploch „rozlámat“, odstranit. Na konci
roku se spočítá, kolik desítek až stovek
tisíc dlaždic se podařilo odstranit a přeměnit v parkovou plochu.
Konkrétní akce je vždy uspořádána skupinkami obyvatel a samosprávy v daném
termínu připraví technickou podporu:
kontejnery, nakladače a dodají výsadbový
materiál. Ostatní je již na samotných obyvatelích.
Akce má nejen nesporný ekologický přínos, významný je také sociální aspekt.
Lidé se potkají, připraví společné občerstvení a navazují sousedské kontakty. Více
se lze dozvědět na webových stránkách
projektu www.operatiesteenbreek.nl.
Zahrady Appeltern
Poblíž města Appeltern se nacházejí
proslulé ukázkové zahrady. Na rozloze
23 ha procházíte bezpočet malých či větších zahrad, které se odlišují stylem,
ideou, provedením. Je to obrovská studnice inspirací pro zeleň soukromou i veřejnou a především přehlídka zahradnického
umění a nesmírné pestrosti zahradnických dovedností.
Vedle zahradnicky precizně vypracovaných zahrad s celou škálou použití stromů, keřů a trvalek, zde najdeme také
zahradní prostory inspirované moderními

trendy. Jedním z mnoha příkladů je např.
zahrada světa Wilde Weelde – přírodní zahrada, rozvíjející soudobá témata jako je
udržitelnost, nebo přírodní a biologické
zahradničení. Jsou zde také zahrady specializované pro děti (přírodní i ty klasické),
zahrady pro seniory nebo zdravotně postižené. Pro více informací navštivte www
stránky http://appeltern.nl , nebo zahrady
raději přímo navštivte.
Keukenhof
Keukenhof je synonymem pro největší
světovou prezentaci cibulových rostlin
a zejména tulipánů na světě. Zdejší zahrady jsou ohromující. Nekonečné tulipánové
záhony v tisících variacích a kombinacích
jsme zastihli snad v nejlepším rozkvětu.
Historie zahrad ze 14. století dostala nový
impuls v roce 1947, kdy se hlavní pěstitelé
holandských tulipánů sdružili a společnými silami vybudovali tuto velkolepou
přehlídku holandského zahradnického
umění. My jsme navštívili letos jubilejní,
sedmdesátou přehlídku určenou pro veřejnost opravdu z celého světa.
Dnes se v zahradách o rozloze 32 ha
nachází na 7 mil cibulovin prezentovaných více než 500 producenty především
z Nizozemí. Během 8 týdnů zahradu
navštíví více než 1 mil. návštěvníků z více
než 100 zemí světa (75% zahraničních
návštěvníků). Mezi záhony tak lze slyšet debaty snad ve všech možných jazycích – takhle nějak asi vypadal historický

babylon.
Přehlídka Keukenhof může být nekonečnou inspirací jak pro soukromé zahrady, tak především pro použití cibulovin
– nejen tulipánů – ve veřejném prostoru.
Je bezesporu jedním z top 10 míst, které
musí každý obdivovatel zahrad nejméně
jednou za život navštívit.
https://keukenhof.nl/en
Závěr cesty byl ve znamení velkolepých
oslav Dne krále, které jsou pro nizozemce snad největší oslavou. Oslavy jsme zastihli přímo v hlavním městě Amsterdamu
a byly pro nás příjemnou tečkou před závěrem exkurze a odletem zpět domů.
Exkurze, byť jen s omezenou účastí, byla
pro všechny velmi inspirativní. Navázala
na úspěšnou cestu na proslulou Chelsea
Flower Show v Londýně v roce 2017. Region HANÁ bude i v budoucnu pokračovat
s obdobnými akcemi, na které jsou všichni členové MAS vítaní. Nejbližší exkurzí,
určenou již pro větší počet účastníků, je
plánová cesta do sousedního Rakouska
v měsíci září 2019. Na třídenní exkurzi,
která by se měla odehrát ve 38. týdnu,
bude vypraven celý autobus. Tématem
bude inspirativní návštěva venkovských
obcí Salcburska a Štýrska. Více informací
se dozvíte s pokrokem příprav – v letních
měsících tohoto roku.
Jaroslav Brzák
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O ČLENSKÝCH OBCÍCH REGIONU HANÁ

HNĚVOTÍN – DRŽITEL OCENĚNÍ VESNICE ROKU 2016
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Hněvotín se nachází doslova na dohled
od krajského města v nadmořské výšce
244 m. V obci žije 1 825 obyvatel a její
katastr má rozlohu 1 173 ha. Jedná se
o obec s velkou historií, která sahá dle
dostupných písemných materiálů až
do jedenáctého století. První písemná
zmínka pochází již z roku 1078. Dominantou obce je udržovaný kostel sv. Leonarda.
V minulosti se obyvatelé věnovali zemědělství, obec však byla známá zejména
kvůli výrobě tvarůžků, jejichž produkce
v Hněvotíně skončila až v roce 1950. Je
historicky doloženo, že tajemná výroba
tvarůžků byla vyzrazena a později započala výroba také v Lošticích.
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Hněvotín má charakteristickou podobu
větší původně zemědělské obce – střed
je tvořen zemědělskými usedlostmi s dominantou kostela Sv. Leonarda a původní
budovy obecné školy. Další části obce jsou
tvořeny zástavbou podél jednotlivých komunikací. Postupně se pak vytvořily celé
ulice. V několika částech obce jsou nové
lokality domů, které tvoří samostatné
celky a jsou buď vyčleněny, nebo navazují
na původní výstavbu.
Dopravně je obec napojena na velmi frekventovanou dopravní tepnu druhé třídy
Olomouc – Hněvotín – Lutín – Slatinice.
Druhou komunikací, která protíná obec
z jihu na sever je cesta třetí třídy Topolany - Hněvotín – Žerůvky. Obyvatelé obce se
pracovně uplatňují převážně v nedaleké
Olomouci, v Lutíně a také v místních firmách Wanzl, Bapa, Famo, GEMO, Jungheidrich, Mrazírny SAFI, Autodoprava
Husek, Clean4you, Jezírka Banát, DDOR
a v Zemědělském družstvu Hněvotín. Jedná se cca o 800 pracovních míst. Spádová
oblast je Olomouc. Z blízkosti Olomouce
vyplývá mnoho výhod. Hlavními jsou výborná dopravní dostupnost a existence
mnoha firem přímo v obci. Nevýhodou je
pak tlak developerů na výstavbu dalších
provozoven a skladovacích hal.
Obec postupně provedla celkovou revitalizaci jednotlivých částí. Výsledkem jsou

nejen kvalitní silnice, chodníky, upravené
plochy zeleně, předzahrádky, ale i květinová výzdoba oken či sloupů veřejného
osvětlení. Výborný stav veřejných prostranství je výsledkem práce místních
občanů, kteří se hojně zapojují i do úklidu
černých skládek a výsadby zeleně podél
polních cest.
I mnoho měst může Hněvotínu závidět
sportovní areál či vybavení základní školy.
Příkladná je však činnost dobrovolníků.
Z velkého množství aktivit jmenujme družinu mladých myslivců Vlčata, spolek ProVás, nabízející využití volného času dětí,
mládeže i celých rodin. Fit stezka je příkladem, že i při omezeném množství finančních prostředků může vzniknout velice
atraktivní prostor. Obec směřuje značné
úsilí do vyžití dětí a mládeže. V roce 2011
jsme byli v soutěži Vesnice roku oceněni
Bílou stuhou za práci s mládeží. Bohatý
kulturní a společenský život dokumentují,
v každém roce, desítky akcí. Tradičních

jako Novoroční výšlap do Hněvotínských
Skal, Novoroční ohňostroj, plesová sezona, obecní zabíjačka, košt slivovice, slet
čarodějnic, kácení máje, slavnosti piva,
rozsvěcení stromu obce, vánoční pečení cukroví dětmi a spousta dalších akcí.
V roce 2013 byla za úroveň kulturního
a společenského vyžití občanů udělena
obci Modrá stuha v soutěži Vesnice roku
Olomouckého kraje. Nejvýraznějším
úspěchem obce bylo vítězství v krajském
kole Vesnice roku 2016 a získání Zlaté stuhy a následná návštěva prezidenta
republiky Miloše Zemana v obci. K úspěchu nám dopomohlo zejména úspěšné
naplňování komplexní strategie obce,
srdečnost a zapojení všech občanů do dění
v obci, harmonické zapojení všech generací i nových obyvatel do života obce. Dále
aktivní činnost a zapojení dětí a mládeže
do sportovních aktivit, podpora zdravého
životního stylu, vytváření podmínek pro
aktivní využití volného času, využívání dotačních finančních prostředků k rozvoji
obce.
Víme, že se na vavřínech spát nedá. Obec
realizuje svůj Strategický plán dalšího
rozvoje obce. Jsou v něm např. posílení vodovodu, výstavba sportovní haly,
výstavba atletického oválu a sportovišť
pro děti ZŠ, revitalizace zbývajících ulic,
vodní nádrž, cyklostezky, malometrážní
byty a další akce.
Jaroslav Dvořák,
starosta obce

HORNÍ ŠTĚPÁNOV – OBEC
V NEJZÁPADNĚJŠÍM CÍPU REGIONU HANÁ
Součástí obce Horní Štěpánov jsou osady
Nové Sady a Pohora. Naše obec, i když je
členem Regionu Haná, má s Hanou pramálo společného. Obec Horní Štěpánov
se rozprostírá v nejvyšší části Drahanské
vrchoviny, jejíž nejvyšší bod, Skalky 735 m
n. m., leží asi 5 km jižně od obce. Díky této
jedinečné poloze na střeše Drahanské
vrchoviny vodní toky, které pramení v katastru naší obce, spadají do dvou povodí:
Moravy a Dyje. Vesnická zástavba se táhne v ose sever - jih údolím kolem potoka Úsobrnka, začíná v nadmořské výšce
560 m n. m. a pozvolna k jihu opouští toto
údolí a zvedá se do výšky 625 m n. m.
na horním konci. Obec, jejíž katastr zabírá
2000 ha je ze severu, západu i jihu ohraničena lesy, pouze východní hranici tvoří
pole, západní i jižní hranice zároveň tvoří
i hranici s Jihomoravským krajem.
Přibližně jihozápadní část rozsáhlého
katastru je začleněna do přírodního parku s názvem Řehořkovo Kořenecko, jehož větší část leží na území okr. Blansko.
V bezprostředním jižním okolí Horního
Štěpánova, v pramenné části potoka Bělá,
je již od r. 1988 vyhlášená přírodní rezervace Uhliska, což jsou rašelinné louky
a mokřady s mnoha cennými a vzácnými rostlinami luční vegetace. Těsně za
zástavbou horního konce Štěpánova je další, menší přírodní památka zvaná V chaloupkách, což je také prameništní louka
s bohatou květenou. Blízko osady Pohora
je rovněž přírodní památka Pohorská louka, další jsou Pohorský potok a Pod Švancarkou, což jsou rovněž zachovalá luční
a lesní společenstva vyšších poloh Drahanské vrchoviny, kde si přijdou na své
především milovníci odlehlé přírody.
Obec Horní Štěpánov má dlouhou a pozoruhodnou historii, ale o té jen ve zkratce. Z různých dřívějších dokladů vyplývá,
že byla založena roku 1285 při kolonizaci
rozsáhlých lesů patřících významnému
klášteru Hradisko u Olomouce. Své jméno
dostala obec po patronovi kláštera sv. Štěpánovi, přídomek Horní pro odlišení od již
existujícího Štěpánova blízko Olomouce.
K tomuto klášteru patřila obec až do jeho
zrušení v roce 1785. Dominantou obce
je farní kostel sv. Vavřince, který má středověké jádro a v roce 1712 byl barokně
přestavěn a rozšířen. V jeho věži se nachází jeden z nejstarších zvonů v regionu
s datací L. P. 1558. V letech 2007-2009
proběhla celková oprava kostela za asi
7 000 000 Kč. V roce 2012 obdržela obec
nový znak a prapor, který byl u příležitosti
oslav 300 let kostela slavnostně posvěcen.
Kolem roku 1712 již existovala ve Štěpá-

nově škola, která byla znovu postavena
v r. 1802. Nynější budova školy ve středu obce, rozšířená v 60. letech minulého století, nese letopočet 1933. Nyní je
známá pod názvem Masarykova jubilejní
základní a mateřská škola Horní Štěpánov, i když mateřská škola sídlí v novější
budově poblíž. Vývařovna této školy
připraví denně kolem 200 obědů nejen
pro děti navštěvující školu a školku, ale
také pro naše důchodce, kterým je zajištěn rozvoz zdarma až do domu. O kulturní
život v obci se starají hlavně hasiči, kteří
v příštím roce oslaví 135. výročí svého založení a bez nichž si fungování obce nedovedeme představit.
Tak jako nedělní odpoledne bez fotbalu.
Za to oběma organizacím, jak SDH, tak
TJ, patří dík.
Během minulých období se podařilo realizovat několik rekonstrukcí a to zejména
vodovodu, který obec
vlastní a provozuje,
místních komunikací, chodníků, kapličky v Nových Sadech
včetně elektrického
zvonění, modernizace
a vybavení budov ZŠ
a MŠ, výstavba zázemí výletiště Pohora, heliportu... atd.
Nemalé
finanční
prostředky obec vynakládá do školního
a předškolního zařízení, tyto musí být
součástí rozvíjející se
obce, protože mladá generace bude

jednou našim nástupcem. V tomto volebním období bychom se chtěli zaměřit
na dokončení rekonstrukce vodovodu,
modernizaci místního rozhlasu, zpracování projektových dokumentací na stavbu
sokolovny a obecních bytů s následnou
výstavbou. K zajištění zimní údržby komunikací a chodníků plánujeme pořídit komunální techniku. Závěrem bychom chtěli
touto cestou poděkovat všem našim občanům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí
na rozvoji a vzhledu naší obce.
Vladimír Mazal, starosta obce
Josef Zemánek, místostarosta obce
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HVOZD – OBEC OBKLOPENÁ LESY

6

Hvozd je jednou z nejstarších vesnic
na Konicku. První písemná zmínka se nachází v zemských deskách v roce 1275.
Vesnice v dnešním rozsahu vznikla na
počátku sedmdesátých let minulého století spojením s Otročkovem, Vojtěchovem
a Klužínkem a má nyní rozlohu 1237 hektarů a žije zde 630 obyvatel. V katastru
obce je vodní předěl. Pilávka, pramenící
jedním ramenem v lese Březina nedaleko
Haček a druhým přímo v obci Hvozd, teče
kolem Ochoze a Laškova, potok Hvozdecký teče do Špraňku a dále do Třebůvky.
Přes naši vesnici před osídlením vedla
kolem těchto potoků stará obchodní cesta z Olomouce do Čech. Hvozd byl v minulosti přifařen do Bohuslavic, Otročkov
do Kladek, Vojtěchov do Luké a Klužínek
do Konice. Odtud také byla po sloučení
obcí v minulosti znát určitá nesourodost,
která se po sloučení zemědělských družstev téměř vytratila.
Dnes se rozvíjí především samotná část
Hvozd, neboť zde žije většina obyvatel, je
zde škola, dva obchody, tři hospody, zdravotní středisko s ordinací praktického
lékaře a zubaře, sportovní hala, fotbalové hřiště, hřbitov a pošta Partner, kterou
od letošního roku zřizuje naše obec.
V ostatních částech, ve kterých většina domů slouží již k rekreaci, je pouze
ve Vojtěchově obchod a dva hostince, které žijí především z turistického ruchu,
neboť Vojtěchov leží v malebné dolině
směrem k Javoříčku a Bouzovu. Trend
odchodu mladých lidí z obce je vidět
především v těchto místních částech,
v samotném Hvozdě obyvatel spíše přibývá, neboť jedním z našich největších lákadel je naše škola, kulturní a společenské
zázemí, možnost mladých rodin získat
za přijatelnou cenu stavební parcely pro
výstavbu rodinných domů a v neposlední
řadě též jen 15 km vzdálená dálnice.
Spolková činnost, která má v naší obci
velkou tradici, je výrazně zaštítěna jednotlivými sbory dobrovolných hasičů
v Klužínku, Hvozdě a Vojtěchově. Dále se
zde o sportovní využití mladých lidí stará
FC Hvozd, který mimo fotbalového družstva mužů má i družstvo žáků. Svoji činnost, především v rámci ochrany přírody,
zabezpečuje i Myslivecký spolek Hvozd.
Největším hybatelem, co se týká kultury, sportu, ochrany přírody a podobně je
však naše dvoutřídní škola 1.- 5. ročník.
Školu si musíme hýčkat a být vděčni, že ji
máme a že naši žáci jsou dobře připraveni
k dalšímu studiu především na gymnáziu
v Konici a v Litovli. Nedělal jsem si žádné
přehledy, ale jsem si jist, že z naší obce
je po městě Konici nejvíce absolventů konického gymnázia. Škola není jen o výuce,

ale též o výchově. Je příjemné jít po vesnici, kde je pohyb dětí, které vás na potkání
slušně pozdraví a i když se stane, že jim
někde upadne obal od zmrzliny, případně
hlasitě dovádějí, musíte jim to s radostí
odpustit. Tohle je velká zásluha učitelů
a především ředitele naší školy, kteří naše
děti a děti z okolních obcí dobře vychovávají, učí je kladnému vztahu k obci, k její
historii, přírodě a ke všem spoluobčanům.
Jak všichni, co ve svých obcích máte školu
jistě víte, když se uspořádá nějaká akce
pod patronací školy, je velká účast téměř
jistá. Všichni se chtějí podívat na svoje potomky a svojí přítomností je morálně podpořit. U nás je to o to lepší, že tyto školní
akce mají velmi dobrou pověst, co se týká
pálení čarodějnic, školních besídek a především Strašidelného mlýna.
Svojí chválou školy bych nechtěl snižovat zásluhu rodičů na výchově dětí, která
má být především v rodině, ale myslím si,
že by dětem dosti prospělo, kdyby méně
času trávily u počítačů, tabletů a mobilů
a více se věnovaly kolektivní zábavě,
sportu a občas doma pomohly rodičům. Některé děti přijdou o prázdninách
na obec na brigádu a neumí držet krumpáč či lopatu, ale musí mít v ruce mobil.
Jelikož jsem se dlouze rozpovídal o naší
škole, tak jen ve stručnosti k investičním
akcím, které chceme v tomto volebním
období realizovat. Obec má zpracovanou
studii návsi ve Hvozdě, kterou chceme
podle této studie
z větší části letos
realizovat,
zpracováváme studii návsi
ve Vojtěchově, v Klužínku chceme letos
opravit
hasičskou
zbrojnici a areál na
hřišti.
Nejnákladnější akcí v letošním
roce bude výměna
všech svítidel veřejného osvětlení v celé
obci a nákup nového
dopravního automobilu pro zásahovou
jednotku SDH Hvozd.
Letos bychom měli
ještě alespoň zahájit
výstavbu cesty k nové
zástavbě v lokalitě
Snášelova luka. Také
musíme již rozhodnout, jakou čističku
odpadních vod a kde
vybudujeme a podle
toho zadat vypracování nového územního plánu. Následně

zadáme projekt odkanalizování a likvidace
odpadních vod a v příštích letech budeme
pracovat na realizaci této akce.
A kam se u nás můžete podívat? Většina
turistů jistě již přes Vojtěchov navštívila
Zkamenělý zámek, Javoříčské jeskyně,
v dosahu je též hrad Bouzov. Směrem na
Otročkov je k vidění překrásný vodní mlýn,
který však není přístupný, ale mnozí z vás
tam zavítali ať již s dětmi na Strašidelný
mlýn, případně loni o Vánocích na výstavu.
Kousek od něj je vápencový kopec Průchodnice, pod kterým se pasou angličtí
plnokrevníci. Na druhé straně směrem
k Hačkám je krásná procházka kolem
hřbitova k prameni řeky Pilávky, kde
můžete cestou spatřit na širokých stráních pasoucí se jalovice. Příroda je u nás
opravdu krásná a proto si dovoluji vás
všechny k nám pozvat.
Josef Šmíd, starosta obce

OBEC JESENEC - JEDNA Z NEJSTARŠÍCH OBCÍ KONICKA
Jméno obce Jesenec vzniklo podle názvu stromů – jasanů, lidově též zvaných
„jeseny“. Jako jedna z nejstarších obcí
na Konicku je zmiňována ve starých listinách již v roce 1351. Téměř po čtyři století
náležela k panství konickému a byla
v držení několika moravských panských
rodů (Cholinští, Tovačovští z Cimburka,
rod pánů ze Švábenic či ze Zástřizl).
Obec Jesenec leží 25 km od Prostějova
i od Litovle a z větší části se rozprostírá na jižním svahu zámecké Horky při
silnici z Konice do Moravské Třebové.
Jesenský zámek leží v nadmořské výšce
495 m. n. m. Obec má tři místní části – za
železniční tratí „Měrotínek“ (podle nedalekého lesa zvaného „Hora měrotínská“),
část u sousedního Dzbele nese název
„Drahy“ a část obce směrem ke Konici se
nazývá „Špice“.
Katastrální rozloha obce je 4,81 km2.
Ke konci roku 2018 činil počet obyvatel
287 (155 mužů a 132 žen). Průměrný věk
obyvatel obce je 50,2 let. Na této výši má
vliv Domov pro seniory umístěný v zámku,
který je zároveň největším zaměstnavatelem v obci. Na pomezí Jesence a Dzbele
pramení říčka zvaná Jesenka, která níže
po toku mění název na Romži.
V posledních letech se investice obce
soustředily zejména na přípravu nových stavebních míst (obec vybudovala
kompletní inženýrské sítě k 8 stavebním

parcelám), vybudování a opravu chodníků
v obci podél silnice z Konice na Moravskou Třebovou.
V letošním roce budeme investovat
do opravy komunikace v okolí kostela, zároveň budeme žádat o dotaci na renovaci
veřejného osvětlení, budeme pokračovat
v přípravě projektové dokumentace ke kanalizaci.
Významnou dominantou obce a širokého
okolí je barokní komplex s budovou zámku (postavený v r. 1711 na místě bývalé
tvrze) a majestátním kostelem zasvěceným sv. Liborovi. Ze stejného období pochází socha sv. Libora stojící pod zámkem

a socha sv. Jana Nepomuckého (pod hasičskou nádrží).
Kulturní dům (kompletně zrekonstruovaný v roce 2006), ve kterém se konají různé
akce (například svatby, plesy, oslavy, divadla, besedy, …), slouží nejen Jesenci, ale
celému konickému mikroregionu. Obec
je východiskem Kladecké naučné stezky. Tradičně nejvýznamnější akcí roku je
pouť, která se koná vždy nejbližší neděli
po dni, ve který slaví svátek Libor (případně přímo na Libora).
Dominik Bečvář,
starosta obce
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KLADKY – OBEC ZVANÁ ŘÍM
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Obec Kladky leží v kopcovité krajině střední Moravy, v severozápadním cípu okresu
Prostějov, v Olomouckém kraji. Místní malebná členitá krajina je součástí Zábřežské vrchoviny. Kopcovitý terén Kladecka je
na jihu ohraničen údolím potoka Nectavy,
který odděluje tuto Zábřežskou vrchovinu
od Drahanské vrchoviny, na západě přímo
spadá do roviny Malé Hané. Na katastru
obce se nacházejí lokality Kladky, Ošíkov,
Trpín a Bělá. V současné době má celkem
357 trvalých obyvatel a 208 obytných budov, z nichž je velká část chalup. Celková
rozloha katastru je 1300 ha.
Dovolte mi, abych se vrátil o mnoho století
zpět a v krátkosti osvětlil zajímavou historii vzniku obce. Obec Kladky byla založena
v období tzv. velké kolonizace, tedy ve 2.
polovině 13. století. V té době je připomínána pod názvem Roma. V jejím sousedství se nacházela ves Bělá. Obě lokality
následně zanikly a na místě Romy byla
obnovena ves, která později zabrala území obou těchto zaniklých vesnic. Obnovená vesnice užívala název Kladky, současně však byla, zejména v německy psaných
písemnostech, označována také svým
původním názvem Roma. Název Roma
vysvětluje jen pověst, podle níž náležela
kdysi obec dvěma bratrům. Jeden z nich
se zbavil druhého bratrovraždou a odešel
pak do Říma, prosit papeže o odpuštění,
odkud se již nevrátil. Proto také ves dostala jméno Řím, že podobně jako v Římě
došlo při jeho zakládání k bratrovraždě a
Kladky jsou rozloženy na sedmi pahorcích
jako Řím. Tolik z dávné historie.
Největší dominantou a zároveň nejvýznamnější památkou Kladek je kostel sv.
Cyrila a Metoděje. Byl postaven na místě
malého, staršího kostelíka sv. Mikuláše.
Tento kostel se stal roku 1784 farním a
přestal dostačovat svému novému účelu.
Již od roku 1836 byla zahájena jednání o
jeho rozšíření. Dne 30. 4. 1871 byl nový
chrám za veliké slávy vysvěcen. Protože stavba kostela probíhala v době oslav
1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Moravu, byl nový chrám zasvěcen těmto věrozvěstům. Starému patronu sv. Mikuláši zůstala zasvěcena boční kaple.
Kladky mají v nedávné době zrekonstruovanou budovu základní školy pro 1. – 5.
ročník, školní družinu, tělocvičnu a mateřskou školu. Po vyučování mohou děti
navštěvovat řadu zájmových kroužků, vystupují na besídce ke Dni matek, vánoční
besídce, setkání seniorů a všech akcích
pořádaných obcí. Protože zachování školství v obci je naší prioritou, máme v plánu
rozšířit školu o jednu učebnu se zázemím
pro mimoškolní aktivity. Zajímavostí z
historie je, že v Kladkách byla založena

24. září 1911 jedna z nejstarších mateřských škol na Moravě a to, díky podpoře
kladeckého mecenáše ThDr. Melichara
Mlčocha.
V naší obci máme několik velmi aktivních
spolků. Tak jako ve většině obcí jsou hasiči nositeli kultury a společenského dění.
Hasiči spolupořádají stavění a kácení
máje, společenská posezení s pečením
makrel, noční závody v požárním útoku
do sjezdovky aj. SDH Kladky navíc zajišťuje zásahovou jednotku JPO III., která
vyžaduje nemalé prostředky pro svoji pohotovost. V současné době připravujeme
projekt pro přestavbu staršího objektu na
garáž pro větší zásahové vozidlo, pokud
se nám ho podaří pořídit. Další významnou společenskou organizací v obci je TJ
Sokol. Kromě běžných sportovních aktivit jako je fotbal, turistický oddíl a cvičení
žen, zajišťuje provoz turistické ubytovny a
lyžařského areálu, díky kterému se Kladky staly známými po celé střední Moravě.
Zastupitelstvo obce se v posledních volebních obdobích snaží zlepšit podmínky pro
život občanů. Chceme v obci udržet mladé
lidi, a proto jsme vytvořili devět stavebních
parcel pro výstavbu rodinných domků se
zavedenými inženýrskými sítěmi. Nejvíce pracujeme na vzhledu obce při využití
různých dotačních možností. Za poslední
roky byla opravena řada místních komunikací a revitalizována celá náves. Bylo
opraveno oplocení hřbitova a plánujeme
zrekonstruovat schodiště před kostelem
a jeho okolí. Po dlouho očekávané opravě
krajské komunikace plánujeme dobudovat chodníky a opravit přilehlá parkoviště.
V sociální oblasti se nám podařilo vytvořit, přestavbou nevyužité bývalé výrobny
oděvů, devět bytů pro seniory a sociál-

ní byty pro mladé. Protože naše obec se
nachází v Přírodním parku Kladecko a
máme v okolí nádherné přírodní prostředí, chceme v budoucnu významně podporovat a rozvíjet turistický ruch.
V posledních letech se nám podařil zintenzivnit kulturní a společenský život. Ten
začíná masopustním průvodem s pochováváním basy, následuje pálení čarodějnic
a kácení máje. V poslední době je velmi
navštěvovaná kladecká pouť s pouťovou
zábavou. Již tradiční je mikulášská nadílka na návsi s rozsvícením vánočního stromu a na konec roku silvestrovský přípitek
na návsi s ohňostrojem.
V obci funguje zdravotní středisko pro obvodního lékaře, dva obchody se smíšeným
zbožím otevřené i v neděli s pobočkou pošty Partner, restaurace U Římana a penzion na Ošíkově. Naším největším úkolem
a přáním je přestavba budovy obecního
úřadu a současně vytvoření společenského sálu se zázemím pro konání kulturních
akcí a setkávání se našich občanů.
Josef Hofman, starosta obce

KONICE – SEZNAMTE SE S JEDNÍM ZE DVOU MĚST
REGIONU HANÁ, KTERÉ SE PYŠNÍ BOHATOU HISTORIÍ
Konice (ta Konice, do Konice, v Konici) je
město v okresu Prostějov. Název města se
vyvíjel od varianty Conitz z roku 1279 až
k podobám Konitz a Konice v letech 1846
a 1872. Konice leží v Olomouckém kraji
v okrese Prostějov asi 18 km severozápadně od Prostějova v oblasti Drahanské
vrchoviny. V roce 1970 byl Konici udělen
statut města.
Název města se odvozuje od stájí, které sloužily k odpočinku koní při cestách
do Čech (Konice leží na důležité obchodní
stezce, která spojovala Malou Hanou se
zbytkem Moravy). První písemná zmínka se datuje k 1. září roku 1200, kdy se
na místě dnešního zámku rozkládala tvrz
chránící důležitou obchodní cestu. Brzy
po založení města se tvrz stala sídlem
majitelů zdejšího panství. Významným
vlastníkem byl Adam z Choliny. Po něm se
majitelé panství několikrát měnili. Dalším
významným rodem byli páni ze Švábenic,
kteří zde vládli celých 220 let. Po jejich odchodu v 17. století došlo k úpadku panství
a častému střídání dalších majitelů. Až
v roce 1699 zakoupil panství olomoucký
klášter Hradisko. Na počátku 18. století
došlo k přestavbě kostela a výstavbě barokního zámku na místě původní, tehdy již
zřícené, tvrze. Po zrušení kláštera se panství dostalo do rukou státu. Roku 1825 jej
v poměrně bídném stavu zakoupil brněnský továrník Karel Příza, jehož rod spravoval Konicko až do roku 1945. Za jeho
vlastnictví došlo k rozsáhlé opravě zámku.
Městem protéká říčka Romže (nazývaná
také jako Jesenka). Samotná městská

zástavba se rozkládá ve svažitém terénu
údolí na obou březích této řeky. Připojené obce se pak nacházejí v okolí města
do všech směrů. Charakter zástavby
je různorodý. Převažují rodinné domy,
můžeme se zde ale setkat i s několikapatrovými, zejména v jeho severní části nad
fotbalovým hřištěm. Jižně od zastavěné
oblasti se rozkládají tři rybníky: Nohávka, Kamenný rybník a nádrž Na Střelnici.
Další rybník s názvem Pod Vyšehradem
leží východně od města.
Nejznámější památkou ve městě je barokní zámek, který byl postaven v letech
1703 - 1705 olomouckým stavitelem
Lukášem Glöckelem a prošel v nedávné době zásadní rekonstrukcí. Další významnou památkou je chrám Narození
Panny Marie. Jde o farní kostel založený (asi) roku 1506 a přestavěný v letech
1699–1709. Nejstarší dochovanou stavbou

ve městě je pak hřbitovní kostel sv. Jana
Křtitele, jehož výstavba se datuje do první poloviny 16. století. Mezi další památky
lze zařadit sochu sv. Jana Nepomuckého
na náměstí z roku 1717, sochu sv. Floriána
v ulici Staré město z roku 1733 a památník
na Březském vrchu.
Městský znak i prapor vychází původního
znaku z 15. století. Ve znaku má město
jelena ve skoku s malým štítkem se zna-
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mením ve tvaru kříže na jeho hrudi - stříbrný jelen se zlatou zbrojí v červeném poli.
Prapor vychází z barev znaku, je rozdělen
na dva pruhy, bílý nad červeným, v žerďové
části bílého pruhu je modrý kanton se žlutou rozletitou střelou. Navržený nový znak
i prapor byl městským zastupitelstvem
v Konici schválen 28. dubna 1994 a předložen heraldické komisi při Parlamentu ČR,
kde byla jeho platnost oficiálně potvrzena.
V současné době žije v Konici a připojených obcích (Čunín, Křemenec, Ladín,
Nová Dědina a Runářov) celkem 2 873
obyvatel. Většina z věřících se hlásí
k římskokatolické církvi, ve městě je sídlo
konického děkanátu, tvoří ho 23 farností.
Bohoslužby se konají v kostele Narození
Panny Marie.
V oblasti Konice a okolí je rozšířeno zemědělství, na polích se pěstují obilniny (pšenice), olejniny (řepka olejka),
v méně úrodných oblastech také brambory.
Za zmínku stojí také živočišná výroba.
V Konici jsou zastoupeny zejména obory
lehkého průmyslu. Jmenovat lze například společnost KOVO (váhy a čerpadla),
dále pak textilní společnost MODĚVA
(pánská a dámská konfekce).
Ve městě funguje řada drobných podnikatelů a živnostníků, kteří zabezpečují pro
občany spoustu různých služeb, opravy
aut, nářadí, hodin, kadeřnictví, sklenářství. Dále je ve městě velká síť prodejen, kromě několika prodejen potravin
a smíšeného zboží se zde nachází i řada
specializovaných obchodů (železářství,
papírnictví, hračky, květinářství, prodejna elektroniky, nábytku). Pro návštěvníky
města je zde několik restaurací a cukrárna. Na náměstí lze nalézt dvě lékárny,
dva bankomaty a pobočku České pošty.
Sociální služby v Konici a okolních obcích
poskytuje Charita Konice (pečovatelská
služba v domácnostech klientů, domácí
zdravotní a hospicová péče v domácnostech pacientů). Pod záštitou Charity Konice funguje na zámku Mateřské centrum
Srdíčko, kde probíhají přednášky, besedy
a setkávání maminek s dětmi nebo setkání seniorů). Konicí prochází železniční trať
z Prostějova do Chornic. Tato železnice je
v osobní dopravě obsluhována celoročně
osobními vlaky Českých drah.
Vzhledem k tomu, že Konice je spádovou
oblastí pro několik obcí v okolí, tak je tady
velmi dobře zabezpečena lékařská péče.
V budově polikliniky má ordinaci několik
praktických i specializovaných lékařů. Ve
městě jsou dále dvě zubařské ordinace.
Na náměstí sídlí další lékaři. Na bezpečnost občanů dohlíží státní i městská
policie. V Konici působí jak profesionální hasičská jednotka, která má od roku
2017 nově postavenou hasičskou zbrojnici
včetně přistávací plochy pro záchranář-
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ský vrtulník. Původní hasičská zbrojnice
stojí nedaleko od náměstí a sídlí v ní Sbor
dobrovolných hasičů Konice. Ve městě
má svou základnu také Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje.
Ve městě působí několik školských zařízení. Nejvýznamnější školní institucí
ve městě je Základní škola a gymnázium města Konice, jejímž zřizovatelem
je samotné město. Historie školství se
ve městě píše již od roku 1632. Škola se
v průběhu let několikrát stěhovala a později již dosavadní budovy kapacitně nestačily, a tak byl na Tyršově ulici vybudován
a v roce 1976 slavnostně otevřen nový pavilónový komplex, kde škola sídlí dodnes.
Zásadním mezníkem bylo otevření gymnázia a tím i první střední školy na Konicku v roce 1993. Ve školním roce 2017/18
se v konické škole vzdělávalo 587 žáků,
z toho 376 žáků na základní škole, 211
na gymnáziu. Žákům se věnovalo 48 pedagogických pracovníků, a to učitelů, vychovatelů školní družiny a školního klubu
a asistentů pedagoga. Vedle klasické výuky zorganizovali pedagogičtí pracovníci
pro své žáky více než 80 kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Žáci se zapojují do řady vědomostních a sportovních
soutěží.
Během uplynulých měsíců proběhly
v konické škole významné změny. Město
Konice, zřizovatel Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,
realizovalo projekt s názvem Modernizace
učeben základní školy v Konici. Projekt
byl z 85 % hrazen z finančních prostředků
Evropské unie, z 5 % z prostředků státního
rozpočtu a z 10 % z obecního rozpočtu.
V rámci projektu byla modernizována
učebna fyziky a chemická laboratoř, byla
vybudována nová učebna cizích jazyků
a keramická dílna. Projekt řešil i zajištění
bezbariérového přístupu do učeben, mo-

dernizaci bezbariérového hygienického
zařízení a výměnu podlahové krytiny, a to
jak v učebnách, tak v části přístupových
chodeb. V souvislosti s vybudováním nové
jazykové učebny v přízemí pavilonu B byla
zdokonalena i konektivita školy a připojení k internetu, a to instalací datového
rozvaděče a datových kabelů. Rovněž byl
instalován nový server a firewall pro zvýšení síťové bezpečnosti. Realizace projektu přinese škole výrazné zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů
a cizích jazyků a rozšíří rovněž možnosti
zájmového vzdělávání žáků. Mateřskou
školu v Konici navštěvuje 96 dětí. Ve městě funguje základní umělecká škola s pobočkami v okolních vesnicích, která nabízí
vzdělání v oboru hudebním, výtvarném
a tanečním. Za dalším středoškolským
a vysokoškolským vzděláním míří žáci
a studenti především do větších center
(Prostějov, Olomouc).
Konický zámek poskytuje důstojné zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí. Sídlí
zde kulturní středisko spolu s městskou
knihovnou. V největším sále se konají
svatební obřady a pořádají se zde různá
kulturní vystoupení. Na zámku se nachází
Muzeum řemesel, jehož sbírka seker byla
v roce 2013 zapsána jako nejpočetnější
v ČR do knihy rekordů. V zámku sídlí Turistické informační centrum, které zajišťuje
prohlídky zámku a muzea, shromažďuje
a poskytuje informace o turistických,
sportovních, kulturních a společenských
akcí. V roce 2018 se naše TIC v Konici

umístilo na třetím místě v kontrolní soutěži v celém Olomouckém kraji.
Městské kulturní středisko každoročně
pořádá Žváčkův festival dechové hudby
a festival Divadla na zámku. Do jeho působnosti dále spadá Kruh přátel hudby,
který pořádá koncerty klasické hudby
v obřadním sále konického zámku. Další
aktivity jsou například: výstavy, koncerty,
besedy a přednášky, zájezdy do divadel,
vydávání Zpravodaje Konice, provoz městské knihovny, aj.
V Konici působí fotbalový klub Sokol Konice. Ve městě se nachází dvě fotbalová
hřiště, jedno z nich s umělým povrchem,
kde se pořádají okresní utkání mezi jednotlivými kluby. V zimním období je ve
sportovní hale u gymnázia vytvořeno kluziště. Každým rokem se v Konici pořádá
za spoluúčasti SDH Konice automobilový
závod do vrchu. Kromě zmíněných akcí se

v Konici pořádá spousta dalších závodů,
sportovních aktivit a soutěží. Funguje zde
řada různých spolků – oddíl orientačního
běhu, Klub českých turistů, Český svaz
zahrádkářů, Český svaz chovatelů, atd.
V červenci 2017 začaly stavební práce
na rekonstrukci budovy bývalé sokolovny,
na kterou město Konice získalo finanční
prostředky z Integrovaného regionálního
operačního programu. Po dokončení stavebních prací bude občanům města Konice sloužit tato budova jako komunitní centrum, které bude určeno všem občanům
města Konice. Nabídne aktivity vycházející z konkrétních potřeb obyvatel města.
K tomuto účelu probíhá na území města
výzkum, který se zaměřuje na zjišťování konkrétních témat, co spoluobčanům
ve městě chybí a také do jaké míry jsou
ochotni se zapojit vlastní aktivitou do dění
ve městě. Stavební práce probíhají dle

schváleného harmonogramu stavebních
prací, předpokládaný termín dokončení
je na podzim 2019. Budova komunitního
centra po otevření nabídne sál, který bude
možné rozdělit mobilní příčkou a jeviště.
Dalšími místnostmi budou hobby dílna,
klubovna a dvě kanceláře. Jedna z nich
bude určena jako zázemí pro poskytování sociálních služeb organizacím, které
do města dojíždějí. Tyto organizace zde
dlouhodobě pomáhají osobám v náročné
životní situaci a vytvořením zázemí pro
jejich služby se zvýší dostupnost pro širší
okruh osob.
Vedení města ustanovilo pracovní skupinu, která na základě zjištěných potřeb
veřejnosti zajistí adekvátní vybavení komunitního centra tak, aby se podařilo realizovat požadovaný rozsah aktivit.
Michal Obrusník, starosta města

DOTACE A PODPORY REGIONU HANÁ

PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
V současném plánovacím období (2014 – 2020) jsme z Programu rozvoje venkova podpořili již 22 projektů, dalších 19 čeká na proplacení a 9 žadatelů podalo novou žádost o dotaci.
Ukončené a proplacené projekty:
Projekt

Místo realizace

Dotace

Technologické zázemí

Kostelec na Hané

61 623,00 Kč

Rozšíření pivovaru

Náměšť na Hané

719 550,00 Kč

Pořízení vozového parku a výměna oken, dveří, vrat

Rakůvka

266 847,00 Kč

Vybavení pro kovovýrobu

Stařechovice

281 615,00 Kč

Pořízení vybavení pro autoservis

Lutín

151 768,00 Kč

Vybudování zázemí firmy

Lutín

788 776,00 Kč

Obnova vybavení a zařízení autoservisu

Lutín

141 998,00 Kč

Vybudování kavárny

Kostelec na Hané

599 920,00 Kč

Hloubkový kypřič a GPS navigace

Stařechovice

372 000,00 Kč

Pořízení lisu na kulaté balíky

Dzbel

586 706,00 Kč

Technologie do živočišné výroby

Ludmírov

470 400,00 Kč

Nákup zemědělské techniky

Brodek u Konice

199 892,00 Kč

Stroje pro obdělání půdy

Hvozd

128 415,00 Kč

Pořízení stroje na rostlinnou výrobu

Budětsko

599 000,00 Kč

Pořízení stroje na rostlinnou výrobu

Budětsko

595 250,00 Kč

Pořízení stroje na rostlinnou výrobu

Ochoz

599 000,00 Kč

Pořízení stroje na rostlinnou výrobu

Budětsko

599 000,00 Kč

Zefektivnění aplikace POR na farmě

Olbramice

599 500,00 Kč

Pořízení stroje na živočišnou výrobu

Senička

562 533,00 Kč

Pořízení kombinovaného kypřiče

Vojnice

599 999,00 Kč

Oprava střechy ocelokolny

Slatinky

398 636,00 Kč

Pořízení zemědělského vybavení

Ústín

87 912,00 Kč
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Projekty, jejichž žadatelé čekají na proplacení:
Projekt

Místo realizace

Dotace

Modernizace zastaralé techniky pro výkopové práce

Lutín

537 750,00 Kč

Servisní vozidlo pro výstavbu a opravy optických sítí

Náklo

195 353,55 Kč

Nákup HW a SW pro konstrukci

Lutín

385 491,15 Kč

Dostavba penzionu

Slatinice

559 278,00 Kč

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Budětsko

224 100,00 Kč

Užitkové automobily pro podnikání

Senička

450 000,00 Kč

Užitkový automobil pro podnikání

Bohuslavice

220 500,00 Kč

Pořízení vybavení kavárny

Kostelec na Hané

272 042,10 Kč

Užitkové automobily pro podnikání

Budětsko

450 000,00 Kč

Mariánská vinice - zhotovení opěrné konstrukce vinice

Odrlice

128 525,00 Kč

Nákup techniky

Brodek u Konice

177 870,00 Kč

Pořízení traktoru pro zemědělskou činnost

Ústín

499 998,60 Kč

Rozmetadlo průmyslových hnojiv

Kladky

239 400,00 Kč

Investice v RV

Ochoz

499 200,00 Kč

Investice v ŽV

Vojnice

499 200,00 Kč

Odpočívadlo pro místní i turisty

Hvozd

249 260,00 Kč

Pořízení techniky pro lesní práce

Stařechovice

249 900,00 Kč

Nákup strojního vybavení do lesa

Hvozd

185 000,00 Kč

Podané projekty v poslední výzvě:
Projekt

Místo realizace

Dotace

Obnova vozového parku firmy

Lutín

225 000,00 Kč

IT - zefektivnění vnitropodnikových procesů

Stařechovice

517 500,00 Kč

Pořízení užitkového automobilu

Slatinice

225 000,00 Kč

Pořízení nové technik

Senice na Hané

204 750,00 Kč

Zdravý Catering na Hané

Senice na Hané

382 500,00 Kč

Pořízení vybavení pro pneuservis

Loučany

796 823,00 Kč

Modernizace kavárny

Kostelec na Hané

135 000,00 Kč

Posezení nad Rakůvkou

Rakůvka

200 000,00 Kč

Stezky k Bílovskému hradu

Bílovice-Lutotín

245 630,00 Kč

V tuto chvíli je alokace pro zemědělskou, nezemědělskou činnost, pro neproduktivní investice v lesích a pro investice do lesnických technologií vyčerpaná a zbývající finanční prostředky budou rozděleny na podporu spolkové a kulturní činnosti v obcích a také
na projekt spolupráce.
Hana Zacpálková

V ČERVNU PROBĚHNE PRVNÍ UZÁVĚRKA PŘÍJMU PODPORY
REGIONU HANÁ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
První výzva, vyhlášená s podporou Operačního programu životní prostředí v únoru 2019, se blíží ke konci. Uzávěrka příjmu žádostí je
17.6.2019. Vzhledem k omezenému počtu žádostí, které budou v tomto termínu dle předběžných konzultací připraveny, bude co nejdříve následovat vyhlášení výzvy další. Zde by již mělo být podstatně více času na přípravu projektu a zejména všech povinných příloh
pro posouzení žádosti o dotaci ze strany Ministerstva životního prostředí.
Projekty mohou být zaměřeny na dvě oblasti: Výsadba zeleně v krajině – realizace nejrůznějších biookoridorů, biocenter, alejí a doprovodů toků apod., a dále více žádané opatření na realizaci veřejné zeleně v našich sídlech. Může jít o obnovu návesních parčíků, alejí,
uliční zeleně, tedy všech veřejně přístupných ploch ve venkovských obcích.
Jaroslav Brzák
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PRVNÍ DOKONČENÉ PROJEKTY Z IROP
V r. 2018 byly předloženy v rámci prvních
výzev MAS Region Haná žádosti o dotaci, z nichž 5 již bylo dokončeno. Jednalo
se o projekty z výzev č. 1 - Infrastruktura základních škol, č. 2 - Bezpečnost dopravy a č. 3 - Komunitní centra.
U ukončených projektů mě zajímala kladná nebo záporná zkušenost z jejich realizace, na což jsem se zeptala statutárních
zástupců příjemců dotací.
Projekt Zvýšení bezpečnosti v obci
Stražisko: Prostřednictvím projektu bylo
vybudováno veřejné osvětlení zajišťující
větší bezpečnost na místních komunikacích v obci (místních částech Stražisko,
Maleny a Růžov) - obec má nová svítidla
s technologií LED. Podle paní starostky
Markety Dvořákové bylo na dotaci nejsložitější vyúčtování z důvodu, že doba
dodání objednaných světel trvala 14 týdnů, proto musela být prodlužována doba
realizace projektu i složitě dokládáno jeho
vyúčtování. Přesto se podařilo projekt dokončit v prodlouženém termínu navzdory
počasí, které nebylo vždy příznivé. Složitost vyúčtovávat tuto akci je dle paní starostky oproti dotacím poskytovaným např.
z Olomouckého kraje daleko náročnější.
Spolupráce s dodavatelem i vnější firmou
zajišťující administraci projektu byla dobrá. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 600 000 Kč, příspěvek Evropské unie
byl 570 000 Kč.
Zvýšit bezpečnost chodců v Ústíně pomohl
rovněž dokončený projekt Obnova chodníků na návsi v Ústíně (příjemce dotace
Obec Ústín). Stávající chodníky byly ve
špatném technickém stavu, rekonstrukce
chodníků proběhla v délce 180 m na jedné
straně návsi a 186 m na její druhé straně.
Jedná se hojně využívanou část obce - příchozí chodníky k obecnímu úřadu, kapli
Sv. Jana a Pavla, knihovně, mateřské škole. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 600 000 Kč a příspěvek EU 570 000 Kč.
Paní starostka Jana Chalupová je s realizací projektu velmi spokojená, bezproblémovou administraci projektu zajišťovala k
ulehčení administrativy obce vnější firma,
se kterou obec spolupracuje i na jiných
projektech. Mírnou komplikací byla počáteční nespokojenost některých obyvatel
se zvoleným materiálem (žulová kostka)

pro úpravu chodníků - zvolený materiál
koresponduje s materiálem opravované
komunikace a dokresluje celkový charakter návsi. Nakonec však po dokončení
rekonstrukce zavládla velká spokojenost.
Obec Ústín z IROP v současnosti realizuje další obdobný projekt zaměřený na
bezpečnost dopravy, rovněž rekonstrukci
chodníků (v části Bukovina).
Projekt Základní škola a mateřská škola
Kostelec na Hané, okres Prostějov - vybavení odborných učeben: Uskutečněním
projektu byla zmodernizována učebna pro
pracovní činnosti v rámci polytechnické
výchovy (jež měla 20 let staré vybavení) a
vybavena jazyková učebna pro 1. stupeň.
Pan ředitel ZŠ a MS Kostelec na Hané Oldřich Bezdomnikov se na otázku, co bylo na
realizaci projektu nejhorší, nerozmýšlel a
označil jako problematické koordinování
dodavatelů a dodržení harmonogramu
vzhledem k termínům, kdy se v učebnách
mělo již učit. A naopak za nejlepší považuje skutečnost, že z hrozivě působící zastaralé učebny se po ukončení projektu stala
ta nejlepší. Také možnost tvůrčím způsobem a dobře navrhnout vybavení učeben,
které by jinak škola nemohla z finančních
důvodů běžně pořídit, považuje pan ředitel za velmi dobré (např. pořízení nástěnných map apod.). S administrací projektu
formou vnější služby škola neměla potíže.
Dokončen byl již také projekt Komunitní
centrum Olšany. Pan starosta Elfmark
považuje za hlavní přínos projektu, že byl
opraven v obci objekt, který chátral a nebyl využíván a který nyní bude sloužit jako
komunitní centrum s kapacitou 30 osob.
Příspěvek z EU na projekt činil 1 073 500
Kč, celkové způsobilé výdaje projektu činily 1 130 000 Kč. Na zajištění zpracování
a administrace projektu byla najata vnější
firma, ale administrativní zátěž obce u investičního projektu byla i tak zvýšená. Výsledkem je však Komunitní centrum, které bude místem setkávání obyvatel obce
a okolí a místem uskutečnění aktivit, jež
pomohou začlenit cílové skupiny projektu
(osoby ohrožené sociálním vyloučením a
osoby se zdravotním postižením).

Haná v rámci programu IROP je i projekt
Modernizace ZŠ Lutín. Uskutečněním
projektu došlo k modernizaci učebny
se zastaralým vybavením.- upravená a
vybavená učebna nyní slouží k výuce informatiky a jazyků. Při rozhovoru s paní
ředitelkou ZŠ Lutín Lenkou Souškovou o
zkušenostech z přípravy a realizace projektu vyplynulo, že je velmi výhodné pro
školu (potažmo obec), že dotace z ERDF
je ve výši 95 % (projekt obdržel příspěvek
950 000 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu činily 1 000 000 Kč). Na základě toho
mohla škola pořídit potřebné vybavení
učeben (PC, SW, nábytek, dataprojektor
aj.). Jako přínosné se ukázalo, že žadatelem v tomto případě byla obec Lutín
(coby zřizovatel) a ne škola- o to méně
bylo potřeba dokládat a vyřizovat příloh k
projektu- smlouva o výpůjčce apod. Zjednodušením bylo i rozhodnutí, že větší stavební úpravy byly provedeny na náklady a
v režii obce a tím více prostředků zbylo na
pořízení vybavení učeben. Dostupné administrativní zajištění a příprava žádosti
by dle zástupkyně školy mohlo být méně
finančně náročné, na druhou stranu bez
vnějšího zajištění těchto služeb, by škola
ani obec neměla čas a kapacitu projekt
dobře realizovat.
V Bílsku byl dokončen projekt Stavební
úpravy chodníku podél silnice III/37313
v obci zaměřený na bezpečnost dopravy -projekt obdržel příspěvek z EU 569
997,71 Kč (celkové způsobilé výdaje projektu činily 599 997, 59 Kč). Na základě
projektu byly zrekonstruovány chodníky
podél komunikace v obci v celkové délce
164 m a bylo učiněno 14 dílčích opatření
určených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace. Za nejhorší na realizaci projektu považuje pan starosta Jaroslav Žák „úřadování“ - především vyřízení
stavebního povolení a splnění nových bezpečnostních norem - součástí projektu
bylo i řešení křižovatky. Kromě zpracování
žádosti o dotaci si projekt obec sama administrovala, proto byla zátěž obce při realizaci projektu větší.
Ludmila Navrátilová

Jedním z dokončených projektů podpořených v rámci prvních výzev MAS Regionu
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REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

PROJEKT VENKOVSKÉ ŠKOLY REGIONU HANÁ SPOLEČNĚ – MAP
(MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II)
POMÁHÁ ŠKOLÁM

Ani v jarním období realizační tým nezahálel a připravil pro ředitele, vedoucí pracovníky a pedagogy škol několik zajímavých
a přínosných workshopů.
Dne 18. 2. 2019 se konal workshop
,,Současný žák a učitel“, jehož lektorem
byl renomovaný psycholog PhDr. Jan Svoboda. Seminář si kladl za cíl seznámit
účastníky s možnostmi praktického využití
poznatků soudobé „pozitivní psychologie“,
strategiemi, postupy a technikami, které
pomáhají odhalovat příčiny konfliktu.
Dalším realizovaným workshopem byl
Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání. Ten se konal dne 15. 3. 2019. Lektorka PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
předávala aktuální informace tak, aby napomohla usnadnit ředitelům základních
a mateřských škol přípravu a vlastní průběh zápisu k povinné školní docházce
a předškolnímu vzdělávání a to v souvislosti s procesem správního řízení. Účastníci ocenili zejména možnost dotazovat se
na konkrétní problémy, s kterými se při
zápisu v praxi setkávají a shrnutí aktuální
právní úpravy spojené se zápisem.

24. 4. 2019 se konal Seminář s ČŠI na téma
čtenářské a matematické gramotnosti.
Cílem semináře bylo představit faktory,
které výrazně ovlivňují vzdělávací výsledky
žáků v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti, poskytnout inspiraci pro následné diskuze ve školách i v územích a přispět tak ke zvyšování kvality vzdělávání jak
na úrovni jednotlivých škol, tak i na úrovni
vzdělávacího systému jako celku. Účastníci semináře získali informace o výsledcích
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šetření mezi žáky českých základních škol
v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a to v celosvětovém kontextu. Lektor poukázal na nutnost zaměřit se právě
na rozvoj těchto gramotností a to prostřednictvím podpory profesního rozvoje pedagogů i zapojením rodičů do vzdělávacího
procesu. Lektor také předal řadu námětů
a příkladů dobré praxe.
Dne 29. 4. 2019 se v přísálí kulturního zařízení v Náměšti na Hané konalo jednání
řídícího výboru. Hlavní manažerka projektu, Ing. Kateřina Navrátilová, informovala
o pokroku v realizaci projektu. Připomněla, že akční plán je platný do února 2020,
poté musí proběhnout další aktualizace.
Dále představila aktualizaci investičních
priorit jednotlivých škol a škol. zařízení,
včetně spolků, které jsou součásti SR MAP
do roku 2023, tato aktualizace byla následně řídícím výborem schválena. Následně
byla jednomyslně schválena i průběžná
evaluační zpráva včetně harmonogramu
plánovaných evaluací, jejich témat a cílů.
Na jednání vystoupili vedoucí pracovních
skupin, aby přítomné členy řídícího výboru
seznámili s právě probíhajícími aktivitami.

Členové pracovních skupin se pravidelně
setkávají a pracují na jednotlivých aktivitách spolupráce, které společně navrhli
do Akčního plánu.
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v přírodních vědách a EVVO
Členové této pracovní skupiny se pravidelně potkávají a usilovně pracují na vytvoření
Námětovníku – příručce námětů pro environmentální vzdělávání, přírodu a životní
prostředí. Soubor těchto námětů by měl
vyjít ve dvou dílech, v každém dílu budou

tematicky zaměřené okruhy. Řada námětů
ještě bude doplněna o fotografickou část
a pracovní listy. První díl této publikace by
měl vyjít ještě letos a bude vydán v několika kopiích.
Druhou aktivitou, kterou se tato pracovní skupina zabývá, je fotografická soutěž
pro děti. Tato soutěž byla odstartována
1. dubna 2019 a je určena pro všechny děti
základních škol z území Místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ. Členové PS vybrali 6 témat: fauna, flora, krása detailu,
voda, stromy, jarní krajina a děti si mohly
zvolit libovolné téma, do kterého zasílaly
maximálně dvě fotografie ke každému tématu. Konec této soutěže je k 30. 5. 2019.
Mgr. Martina Kopečná ještě oslovila velmi
známého fotografa Jiřího Vysloužila, který
pro výherce uspořádá dne 22. 6. 2019 fotografický workshop na zámku v Náměšti
na Hané. Slavnostní vyhlášení této soutěže proběhne dne 15. 6. 2019 při akci Den
zdraví v lázních Slatinice. Na všechny výherce čekají hodnotné ceny
PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání
Pracovní skupina pro polytechniku intenzivně pracuje na aktivitách v oblasti
polytechnické výchovy určených pro žáky
a pedagogy v regionu. Chystáme exkurze do výrobních závodů, abychom vzbudili
u dětí zájem o strojírenské obory a techniku vůbec. Předjednané máme podniky
Honeywell, Wanzl, Clear for you a WEBA
Olomouc. Protože nestačí jen vidět, ale
je třeba si věci odzkoušet, máme pro děti
a učitele nachystané aktivity v podobě soutěží a workshopů, ve kterých bude hrát
roli známá a stále populární stavebnice
Merkur. V oblasti elektroniky budou děti
sestavovat jednoduchý elektronický obvod
– astabilní multivibrátor s LED diodami
(blikač) a zakoupeny už máme také populární mikropočítače Micro:bit, na kterých
se děti naučí základy programování. Jedná
se na našich školách o novinku, takže bude
třeba věnovat pozornost i pedagogům,
pro které připravujeme workshop, který
bude zaměřen právě na metodiku práce
s Micro:bitem.

PS Mateřské školy
Pracovní skupina Mateřské školy zrealizovala v měsíci březnu setkání pedagogů
MŠ zapojených do projektu. Cílem plánovaného setkání bylo zejména navázání
či prohloubení kontaktů mezi pedagogy
jednotlivých mateřských škol a předávání
dobré praxe. Koordinátorem této aktivity
byla Mgr. Vladimíra Svobodová, vedoucí
učitelka MŠ v Horním Štěpánově. Nosnými tématy byly zejména nedávno proběhlé
inspekce v mateřských školách a realizace
Šablon II – zejména předávání inspirace
a informací o projektových dnech v i mimo
MŠ.
Velmi úspěšná a zajímavá aktivita proběhla
v měsíci dubnu v MŠ v Náměšti na Hané.
Jednalo se o implementační aktivitu Den
Země. Autorkou této inspirativní akce byla
Mgr. Veronika Rajtrová, vedoucí učitelka
v ZŠ a MŠ Náměšť na Hané. Sepsala publikaci Metodické listy ke Dni Země – 1. část
- Voda, která byla vydána v rámci projektu
Venkovské školy Regionu HANÁ společně –
MAP II. Při akci se využily pomůcky, které
byly zakoupené v rámci projektu. Byli bychom rádi, kdyby se tato aktivita rozšířila
i do ostatních mateřských škol.
PS Rozvoj kulturního povědomí dětí

a vztah k místu
Členové této pracovní skupiny pilně pracují na přípravě soutěže se zaměřením
na regionální historii. Bude určena třídním
kolektivům druhého stupně ZŠ. Jejich úkolem bude prostřednictvím krátké video reportáže představit významná místa, rodáky
či památky své obce. Vyhlášení soutěže
proběhne na podzim 2019.
Další aktivitou je příprava divadelních
představení pro žáky prvního stupně.
Bude se jednat o tři krátká, cca15 minutová představení, která budou divadelními
soubory ze ZŠ Senice na Hané, ZUŠ Konice
a ZŠ Náměšť na Hané odehrána v jednom
cca. 45minutovém pásmu ostatním žákům.
Tématy divadelních představení budou regionální dějiny, které budou zpracovány
tak, aby byly zajímavé a poutavé i pro mladší školáky.
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Pracovní skupina nakoupila publikace
pro rozvoj čtenářské gramotnosti. K těmto
publikacím (5) vypracovali členové skupiny
pracovní listy, které ověřují na jednotlivých
školách. Pracovní listy i publikace budou
distribuovány na jednotlivé školy. Ještě do
konce školního roku proběhne autorské
čtení a divadelní představení, které si při-

pravili žáci se svými učiteli. Na jednotlivé
školy bude rozeslán dotazník o nákupu
knih do školních knihoven.
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Pracovní skupina dokončila pracovní listy
Mocniny. Listy budou rozeslány na jednotlivé školy v elektronické i papírové podobě. Členové teď připravují pracovní listy
Algebraické výrazy a plánují exkurzi
a přednášku k rozvoji matematické gramotnosti.
Realizační tým projektu Venkovské školy
Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané dne 22. 5. 2019: Ing. Hana
Zacpálková (hlavní manažerka projektu), Mgr. Marta Husičková (koordinátorka
a facilitátor projektu), Mgr. Pavla Valentová (analytik projektu), Mgr. Filip Strážnický
(koordinátor projektu), Mgr. Milada Dosedělová (Analytik projektu)
Za realizační tým projektu
Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II Konice
Pavla Valentová

PROJEKT SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ MAP II
– ORP PROSTĚJOV

Máme tu pomalu konec školního roku
2018/2019 a za sebou velký seznam zrealizovaných seminářů, besed, workshopů a pilotních aktivit pracovních skupin.
Projekt MAP II tak vytváří příležitosti
pro setkávání ředitelů/učitelů, rodičů
a odborníků na dané téma. Téma seminářů vycházejí přímo z požadavků v území
a snaží se průřezově zahrnout problematiku ve vzdělávání tak, aby byla přístupná
pro všechny. Těší nás, že uskutečněné semináře byly plně obsazeny a ohlasy na ně
byly velmi pozitivní.
Aktuální novinkou v projektu je, že se
k území projektu MAP II oficiálně připojila MŠ a ZŠ Přemyslovice (ředitelka:
Mgr. Popelářová) a území je konečně
kompaktní.
Dne 14. 05. 2019 se v Dubu nad Moravou
konalo jednání řídícího výboru. Hlavní manažerka projektu Ing. Miroslava Zapleta-

lová v úvodu zmínila všeobecné informace
o projektu. Dále představila aktualizovaný
dokument investičních priorit jednotlivých
škol a školských subjektů, včetně spolků,
které jsou součástí Strategického rámce
MAP do roku 2023. Tento dokument byl
následně řídícím výborem schválen. Důležitým bodem jednání byly monitoring
a evaluace v projektu. Řídící výbor schválil
představenou průběžnou sebehodnotící
zprávu; seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů i harmonogram realizace
jednotlivých evaluací.
V závěru jednání byla jednotlivými patrony
pracovních skupin představena dosavadní činnost vybraných pracovních skupin.
Za PS Mateřské školy vystoupil Mgr. Jaroslav Křivánek, za PS pro rozvoj kulturního
povědomí dětí a vztah k místu Ing. Lenka
Štěpánková, za PS pro rozvoj kompetencí
dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy Mgr. Michal Kuděla,
za PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti Ing. Miroslava Zapletalová a za PS
pro rozvoj kompetencí dětí a žáků

v přírodních vědách a EVVO Ing. Jaroslav
Brzák.
Členové všech pracovních skupin se pravidelně setkávají a pracují na jednotlivých
aktivitách spolupráce, které společně
navrhli do Akčního plánu.
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
(patron: Ing. Miroslava Zapletalová)
15. 04. 2019 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti zrealizovala workshop a besedu s komiksářem NIKKARINEM pro žáky
5. tříd ze dvou ZŠ. Téma workshopu bylo
„Ilustrátorem na plný úvazek (od textu
k obrazu)“. Akce se uskutečnila v hostitelské škole ZŠ Kostelec na Hané, kam za
žáky 5. třídy ZŠ Kostelec na Hané dorazili
žáci z 5. třídy ZŠ Smržice.
NIKKARIN, vlastním jménem Michal
Menšík, je český výtvarník, ilustrátor
a autor komiksů pocházející z Prostějova. NIKKARIN hned v úvodu besedy žáky
zaujmul poutavým představením svého
netradičního
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zaměstnání. Při následném workshopu
si žáci společně s ilustrátorem mohli vyzkoušet, jaké to je, namalovat obraz na
základě zadaného textu.
Další workshop s ilustrátorem bude
uskutečněn 5. června 2019 pro žáky
5. tříd ZŠ a MŠ Prostějov Kollárova 4 a ZŠ
Prostějov, ul. E. Valenty 52. PS čtenářská
gramotnost bude dále pokračovat s realizací workshopu v celém území MAP II a to
podle zájmu škol.

Další aktivitou pracovní skupiny je
„doplnění fundusu knihoven v základních školách“. Členové pracovní skupiny
vybrali několik titulů knih, na které
v současné době zhotovují pracovní listy.
Nabídka těchto knih bude nabídnuta
školám v území projektu ještě do konce
školního roku.
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
(patron: Ing. Ilona Božková)
V rámci pracovní skupiny matematická
gramotnost se členové pracovní skupiny
domluvili na první realizované klíčové aktivitě. Touto aktivitou je pomůcka pro práci
s diferencovanou třídou. Jedná se o laminátové sady pro první a druhý stupeň základní školy formátu A6 a pracovních listů
s úkoly různé úrovně.
Výukové materiály jsou určené pro učitele
matematiky. Sady mají usnadnit přípravu
a samotnou výuku ve třídě, ve které je široké spektrum žáků (žáci nadaní a aktivní,
žáci průměrní a žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami). Všechny sady
obsahují karty nebo pracovní listy se zadáním úkolů a karty nebo pracovní listy s
řešením úkolů, aby si žáci mohli výsledky
své práce sami kontrolovat a učitel měl
během vyučování čas na individuální práci
se žáky, kteří jej potřebují. Součástí každého výukového materiálů je i metodika
- náměty na práci s výukovým materiálem - a tabulka pro žáky k sebehodnocení
práce.
Členové pracovní skupiny budou ve svých
školách s pomůckami pracovat a po té
budou nabídnuty ostatním školám s doporučením a motivačním návodem.
PS Mateřské školy
(patron: Mgr. Jaroslav Křivánek)
V průběhu uplynulých měsíců začala pra-
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covní skupina mateřské školy realizovat
dříve naplánované aktivity. První takovou
aktivitou bylo uspořádání dvou workshopů „Pedagogická diagnostika v MŠ“, které se uskutečnily 3. 4. 2019 v dopoledním
a odpoledním čase. Lektorkou byla
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. Cílem workshopů bylo shrnout přehledně téma pedagogické diagnostiky v MŠ a na příkladech
dobré praxe demonstrovat možnosti dalšího rozvoje této činnosti v MŠ. V rámci
těchto workshopů prezentovaly své zkušenosti a doporučení ČŠI z proběhlých
kontrol členky naší pracovní skupiny. Celkem dorazilo 45 účastníků (20 dopoledne,
25 odpoledne) a na základě velkého zájmu
budou workshopy v budoucnu opakovány.
Druhou aktivitou byl seminář „Technologie v předškolním vzdělávání“ uspořádaný
ve spolupráci s PdF UP Olomouc. Uskutečnil se v úterý 23. 4. 2019 v odpoledních hodinách a lektoroval jej PhDr. René
Szotkowski, Ph.D. Seminář byl zaměřen
na vybrané aspekty digitálních technologií a moderní učební pomůcky v předškolním vzdělávání. Účastnice semináře se seznámily s vybranou interaktivní
a programovatelnou technikou jako jsou
např. robotické a digitální hračky, dále
se seznámily s vybranými technologiemi
vzdělávání jako např. interaktivní tabule,
dataprojektor, interaktivní dotykový panel,
vizualizér, digitální mikroskop, Oculus
Go apod. Celkem se semináře zúčastnilo
14 zástupkyň MŠ.
Na pondělí 17. 6. 2019 od 10:00 hod. je
v Kralicích na Hané připraven seminář
„Matematická pregramotnost“, který
bude lektorovat PaedDr. Libuše Vrbová.
Na semináři se účastníci dozvědí, jak
zakomponovat matematickou pregramotnost do konkrétního vzdělávání. Bude
se řešit její role v RVP a ŠVP, na videoukázkách budou představeny konkrétní
situace včetně plánování vzdělávací činnosti, následného hodnocení a sebereflexe
učitelky.
Z dalších plánovaných činností pracovní
skupiny stojí za zmínku pořízení putovních interaktivních sad Bee-Bot včelek,
které by od září měly putovat po MŠ. Sada
bude obsahovat šest včelek včetně dokovací stanice, základní podložky a materiály pro inspiraci jak tuto interaktivní hračku
využít v rámci výuky v MŠ. Na tuto aktivitu bude také navázána série seminářů
a workshopů s tématikou digitální gramotnosti v MŠ.
PS pro Rovné příležitosti
(patron: Bc. Petr Husička)
Pracovní skupina zrealizovala worksho-

py pro pedagogy a pro rodiče na téma:
„Výtvarný projev jako nástroj poznání dětské psychiky“ (Mgr. Michaela Pugnerová,
Ph.D.). Workshopy se uskutečnily celkem
3 x a to v termínech 11.04.2019 v Protivanově, 25.04.2019 a 02.05.2019 v MŠ Květná
Prostějov.
31. 05.2019 bylo ukončeno dotazníkového
šetření, v souvislosti s Metodikou rovných
příležitostí pro klíčovou aktivitu 2.7 Podpora škol v plánování, na všech školách
v území. Pracovní skupina ve spolupráci
s realizačním týmem projektu MAP II se
nyní bude prioritně podílet na zpracování
výsledků z tohoto šetření.
PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání
(patron: Mgr. Michal Kuděla)
Začátkem roku 2019 pracovní skupina
zmapovala celkový stav polytechnické
výchovy v území, kde se zaměřila na potřeby jednotlivých škol. Výstupy šetření
a další zajímavé projekty a nápady byly
poté prezentovány na semináři „Technika není věda – Polytechnické vzdělávání
v mateřských a základních školách“ dne
24.04.2019 v Reálném gymnázium a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2.
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v přírodních vědách a EVVO
(patron: Ing. Jaroslav Brzák)
Pracovní skupina uspořádala v měsíci
dubnu první setkání metodického kabinetu CHEMIE (okres Prostějov) s lektorem
Ing. Vilémem Koutníkem, CSc. - Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami
a směsmi (CHLAS). Setkání se uskutečnilo 11. 04. 2019 v Prostějově. Ing. Vilém
Koutník, CSc. informoval účastníky o základních informacích, nových poznatcích
a aktuálních problémech pro bezpečné
nakládání s chemickými látkami a směsmi. Pedagogové si na setkání mohli zároveň vyměnit zkušenosti a příklady dobré
praxe.
Na podzim plánuje pracovní skupina další
uspořádání metodických kabinetů / setkávání pedagogů přírodních věd. Rovněž
připravuje aktivitu sázení ovocných stromů ve školách na celém území projektu.
PS Kulturní povědomí
(patron: Ing. Lenka Štěpánková)
26. 03. 2019 proběhl seminář „Tady jsme
doma – Regionální folklor do škol“ s lektorkami Národního ústavu lidové kultury
PhDr. Schauerovou a Mgr. Maňákovou.
Jednalo se úvodní setkání k tomuto tématu. PhDr. Schauerová představila projekt Tady jsme doma – Regionální folklor
do škol a uvedla, proč je důležité zařazo-

vat prvky tradiční lidové kultury do výuky,
ať už MŠ či ZŠ. Mgr. Maňáková zmínila,
jakým způsobem probíhá inspirace mezi
zapojenými školami navzájem.
Navazující
seminář
se
uskutečnil
23. 5. 2019 ve Vrbátkách. Zde lektorky
podrobně rozebraly především inspirativní příklady zařazení prvků lidové kultury
do výuky. Zajímavý byl například úkol pro
děti: Jaké hry hrály jejich babičky – přebírání provázků, honění obruče, čára.
Zjistilo se, že pro děti je problém roztočit
káču, skok přes gumu a jen několik kluků
umí pískat, a za hru z minulosti dnes děti
považují i Rubikovu kostku. Dále vystoupila členka PS paní Šálková, která přítomným představila Hanácký folklorní spolek,
který sdružuje zájemce o lidové tance,
písně, zvyky a tradice. Paní Vitoslavská
z Troubek seznámila přítomné s hanáckými kroji, odlišnostmi jednotlivých oblastí
i samotných vesnic.
17. 04. 2019 proběhl workshop s dětmi
Velikonoční kraslicování pro děti z poboček MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
(Květná, Hanačka, A. Krále a Partyzánská). Akce se zúčastnilo 296 dětí a 28
pedagogů pod vedením členky PS paní
Růžičkové. Samotné akci předcházelo ve
všech třídách vytváření a zdobení papírových vajíček a seznámení dětí s Pašijovým týdnem, tradicemi a zvyky spjatými
s velikonočními svátky. V rámci workshopu si pak děti např. vyzkoušely nošení
„májíčka“, čekala je ukázka a předvedení
velikonočních řehtaček a hrkaček, děti se
seznámily s dětským hanáckým krojem,
který předvedla jedna předškolačka, děti
viděly, jak se plete pomlázka z vrbových
proutků, a prohlédly si formu na pečení
velikonočního beránka. Vyvrcholením byl
sběr čokoládových a papírových vajíček na
školní zahradě. Dle hodnocení vedoucích
učitelek jednotlivých poboček byla akce
prospěšná a úspěšná, děti si ji užily.
9. a 10. 05. 2019 se uskutečnil výchovný

koncert Cirkus Legrando Grando, organizátorem a realizátorem koncertu byla ZUŠ
Němčice nad Hanou. Jednalo se o celkem
tři koncerty (první byl určen pro 170 dětí
a žáků Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice,
druhý pro 180 dětí MŠ a žáků ZŠ Němčice
nad Hanou a třetí pro širokou veřejnost).
Na koncertu účinkovalo 55 žáků a 6 pedagogů ZUŠ – a to z oboru hudebního,
literárně-dramatického a tanečního. Příběh koncertu se odehrával v cirkusovém
prostředí, provázel jím principál – žák
a principálka – pedagožka. Pozvánka
slibovala, že koncert bude plný legrace,
kouzel a krocení zvěře. A to vše opravdu
obsahoval, včetně náhledu do života hudební školy, prostřednictvím, kterého se
účastníci seznámili s hudebními nástroji
a také se zásadami správného chování při
koncertech. A opravdu to bylo Legrando
Grando.

13. 06. 2019 pracovní skupina připravuje seminář „Výuka regionální historie“ se zakladateli a tvůrci portálu
www.modernidějiny.cz Mgr. Petrem Šimíčkem a PhDr. Jiřím Sovadinou. Na
semináři budou ukázány možnosti moderní výuky regionální historie. Praktické
ukázky, jak lze využívat místní prostředí
při výuce dějepisu ukáže člen PS, ředitel
ZŠ Olšany Mgr. Marek Šimoňák. Po semináři bude možné prohlédnout si výstavu
100 let olšanského sokola v galerii školy.
PS Cizí jazyky
(patron: Ing. Ivana Nováková)
PS Cizí jazyky si stanovila jako priorit-

ní aktivity, které by chtěla zrealizovat
„Kroužek cizího jazyka s rodilým mluvčím“
a „Seminář pro učitele cizích jazyků“.
Maximální pozornost byla věnována zajištění první aktivity. Na školy byl rozeslán
letáček pro zjištění předběžného zájmu
o tuto aktivitu. Zájem projevilo cca 30 škol.
Bohužel se zatím nepodařilo zajistit lektory, kteří by byli rodilými mluvčími.
PS bude nadále pokračovat v úsilí, je
ale možné, že se tato aktivita přesune až
na další školní rok.
Aktuálně jsou pro měsíc červen
naplánovány tři semináře:
• 13.6.2019 ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova
Seminář pro pedagogy na téma:
„Výuka regionální historie“
(Mgr. Petr Šimíček a PhDr. Jiří Sovadina
-zakladatelé a tvůrci (do 8/2018) portálu
www.modernidejiny.cz)
• 17.6.2019 Obecní úřad Kralice na Hané,
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané,
798 12
Seminář pro pedagogy na téma:
„Matematická pregramotnost“
(PaedDr. Libuše Vrbová)
• 19.6.2019 Základní škola a Mateřská
škola Kostelec na Hané, Sportovní 850
Seminář pro pedagogy na téma:
„Reforma financování regionálního
školství od 1.1.2020 a aktuální novely
právních předpisů od 1.1.2019“
(Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová)
Podrobnější informace o projektu, včetně aktuálních pozvánek a přihlášek
na semináře můžete nalézt na facebookovém profilu https://www.facebook.com/
Společně-pro-rozvoj-školství-MAP-II-ORP-Prostějov-225254538031878/ nebo
webových stránkách projektu https://
www.regionhana.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii/.
Za realizační tým projektu Společně
pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov
Miroslava Zapletalová
(hlavní manažerka projektu)
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ZE ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ TĚŠETICE

Den Země
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na základní
škole projektový den s názvem Den Země.
Všichni žáci si připomenuli, jak je důležité chránit životní prostředí, jak zacházet
s vodou a jinými látkami, jak ochraňovat
přírodu aj. Žáci prvního stupně se věnovali přírodě v hodinách prvouky, čtení
a výtvarné výchovy. Starší žáci měli od 9.45
nachystaný program s besedou, která se
zabývala životním prostředím. Program
zajistila firma Bricks4kidz z Olomouce.
Během programu žáci pracovali s pracovními listy a stavěli předměty z kostek
s ekologickým využitím (solární panely,
popelářské auto s pohonem aj.). Na závěr
projektového dne šli všichni žáci po jednotlivých trasách uklízet přírodu v blízkém
okolí (př. okolí školy, Vojnice, stezka do
Rataj a Luběnic, sportovní hřiště Těšetice,
rybník, potok aj.). Během úklidu si všichni uvědomili, jak je naše okolí znečištěné
a povídali si o tom, jak to lze změnit.
Vladimíra Pospíšilová

MŠ STRAŽISKO

Besídka pro maminky
Naše mateřská školka je jednotřídní
venkovská školka v krásném prostředí, poskytující spoustu aktivit v přírodě
s romantickým okolím nádherných panoramat, historických vilek i rozlehlých
luk a čisté přírody. Velkou výhodou je
jak společné soužití sourozenců ve třídě,
tak i integrace dětí ať se zdravotním, nebo
sociálním znevýhodněním, které má u nás
již dlouholetou tradici.
Rodinné prostředí a malý kolektiv skýtají spoustu výhod i pro paní učitelky, které
si tak práci s dětmi mohou vysloveně užít
a veškeré činnosti důmyslně naplánovat,
i když děti dovedou vše důkladně obohatit,
nebo naopak zkomplikovat…
Nyní naše školka, stejně jako ostatní MŠ
v okolí, žije přípravou besídky pro naše
milované maminky k jejich svátku. Je to
úžasná příležitost k dojetí nejen maminek, ale všech rodinných příslušníků a
přátel školy, kteří na naši besídku zavítají.
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Letos jsme si vybrali jako inspiraci pohádku „Příběhy včelích medvídků“. A to hlavně pro úžasné písničky, které tyto pohádky
provází a jsou velmi nakažlivé… Jak písničky, tak i tanec a vůbec pohyb jsou pro
děti zcela přirozené, dovedou se uvolnit
a máme pocit, že snad ani netrpí trémou.
Na rozdíl od bezduchého drilování nekonečných básní.
Snažíme se zapojit do procesu tvorby
děti integrované i dvouleté, versus děti
předškolní – letos v našem případě pouze dvě děti. Jako každý rok, je to nejen
pro nás, ale i pro děti obrovská výzva!
Malé děti ztvárňují pouze jednoduchý
pohyb na hudbu, což přirozeně odbourává jejich ostych před obecenstvem a připravuje je tak pro další a náročnější role.
Naopak starší děti jsou stěžejní pro celý
příběh a jejich maminky jsou předem instruovány, že nesmí za žádnou cenu onemocnět!!! Snažíme se do příběhu dostat
i prvky humoru, abychom celou záležitost výrazně zlehčili. Letos je to plavba
housenky v kolébce přetvořené v lodičku
za zpěvu písně „Já si plavu se svou lodí,
do patra i do poschodí“… Tuto roli ztvárňuje roztomilé dítě v zeleném overalu.
V celém příběhu nechybí ani sladké světlušky s lucerničkami a čmeláčci s mihotajícími se křidélky.
Samozřejmostí je tvorba přáníčka, v letošním roce technikou quilling s osobním vzkazem pro maminku, které je tajné
a jako dáreček letos lukrativní záležitost –
textilní taška s potiskem. Děti si vyberou
z řady šablon a dotvoří tašku dle vlastní
fantazie. Myslíme, že se v místním obchodě sejde spoustu maminek s originálními
taštičkami pro ranní pečivo.
Jako každý rok, po skončení „maminkovské besídky“ nám ještě dlouho poté
budou znít v uších melodie z příběhu
včelích medvídků a děti si je do konce roku budou vyžadovat ke zpěvu.
A o to přece jde – zaujmout děti příběhem,
vyvolat v nich zájem a aktivitu – zvlášť
u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je toto prioritou, a pro nás pedagogy
velkým zadostiučiněním!
Po besídce už nás bude jako odměna čekat, tak jako každý rok, zajímavá ukázka
výcviku policejních psů a ukázka práce
policejních psovodů. Tato akce se nejen
u dětí těší velké oblibě a někdy máme
všichni pocit, že jsme se ocitli v opravdové honičce na zloděje! Mnohým z nás
se tají dech a všichni fandíme pejskům, co
nám síly stačí.
Další z pestré škály aktivit do konce školního roku je návštěva HZS Prostějov, kde
si děti mohou prohlédnout a vyzkoušet

výstroj a výzbroj pravého hasiče a samozřejmostí je i prohlídka hasičských aut
spojená s odborným a naučným výkladem. Jako odměnou je nám rozloučení
za zvuku hasičské sirény.
Jelikož jsme školka obklopená přírodou a
zvířátky, nesmí v našem programu chybět
ani lehká forma hipoterapie. Na Stražisko se za námi letos chystá jedna z našich
maminek i se svým koníkem. Děti se budou moci nejen povozit, ale rovněž si vyzkouší, co taková péče o koníka obnáší...
Na tuto akci se už všichni moc těšíme!
Na začátek června, kdy mají všechny děti
svátek, je naplánována v naší školce jako
vždy zmrzlinová slavnost, která je spojená i s cestou za pokladem. Bývá to vždy
velké dobrodružství, jelikož děti po cestě
musí plnit nejrůznější úkoly a při nich si
zopakují i všechny poznatky, které získaly v průběhu celého školního roku. Jako
odměna je pro děti ukryta tajemná truhla
plná drobných dárečků a sladkostí.
Na závěr roku se celá naše školička vypraví na výlet do ZOO a zámku Zlín Lešné
a na cestu s sebou přibalíme nejen svačiny a dobrůtky, ale také dobrou náladu
a hlavně všechny maminky, které si chtějí
užít výlet s námi. Velmi důležité je pro nás
totiž propojení školky s rodinami dětí.
Poslední akcí tohoto školního roku bude
slavnostní rozloučení s našimi předškoláky.
Akce je spojena s vystoupením nejen
předškolních dětí, ale také se slavnostním ošerpováním našich předškoláčků,
kteří dostanou věcné dárečky, připomínající jim jejich školičku. Po slavnostním
ošerpování a slavnostním proslovu paní
starostky se bude konat velká hostina
a opékání špekáčků na nově zrekonstruované zahradě naší školičky. Každý
rok všichni rodiče donesou na zahradní
slavnost nejrůznější dobrůtky a svoje vyhlášené recepty, až se nám všem sbíhají
sliny... Většinou pak ještě všichni dlouho
sedíme u dohořívajícího ohně a povídáme
si s rodinami dětí veselé zážitky, nejen
z uplynulého školního roku a v dobré náladě s úsměvem na rtech se v podvečer
rozcházíme všichni domů a v hlavě nám
zní ta nejkrásnější myšlenka … ,, vše jsme
zvládli a ZAČÍNAJÍ NÁM PRÁZDNINY“ ...
Eva Výmolová, ředitelka MŠ Stražisko
Andrea Dedková, učitelka MŠ Stražisko

MŠ STAŘECHOVICE

Děti se v naší školce environmentálně
vzdělávají
V naší mateřské škole se od jara věnujeme především enviromentální výchově,

poznáváme přírodu, učíme se pojmenovávat a rozpoznávat různé jarní kytičky, keře,
stromy. Vše realizujeme venku při vycházkách. Kromě těchto plodin pozorujeme
i změny na polích, růst plodin, růst trávy,
na školní zahradě, pozorujeme, jak nám
rostou a kvetou naše ovocné stromky.
V současnosti pozorujeme na stromcích
první malé plody. Učíme se set a sázet
jarní zeleninu jako třeba mrkev, hrášek,
cibuli, česnek, brambory. V současné
době pozorujeme, jak nám vše roste. Děti
zeleninu pravidelně zalévají. Děláme pokusy s namáčením fazolí a hrášku, děti
pozorují, jak se zvětšují a pukají. Na Velikonoce jsme zaseli do nádob obilí, které
jsme rovněž pozorovali v růstu.
Venku pozorujeme vše živé i neživé, některé objekty nosíme do školy a pozorujeme pod mikroskopem a v dózách s lupou.
Na pobyt venku nosíme sebou několik
větších lup, kterými děti rovněž pozorují
vše zajímavé. Společně se pak podělíme
o zážitky a zkušenosti z viděného.
Další činností je, že realizujeme projektové dny ve škole, konkrétně Den vody
s IRISEM, s projektem Zdraví dětem
a Zážitkový stan s tematikou vesmíru.
V současnosti probíhají besídky pro maminky k jejich svátku. U nás to byl muzikál
O Sněhurce. Velmi dobře se dětem podařilo zvládnout texty, hudbu i choreografii.
Všichni měli velkou radost z vydařeného
odpoledne – děti rodiče i přítomní hosté.
Teď nás čeká uskutečnění projektových
dnů mimo školu. Moc se na připravené
akce těšíme.
Za mateřskou školu Stařechovice
Šárka Dvorská

MŠ SLATINKY

Na naší mateřské škole klademe velký
důraz na spontánní činnost jak při hrách,
tak i v průběhu celého výchovného dne.
Hlavní využití je prožitkové učení, které
stojí v popředí výchovné práce.
V mateřské škole ve stejné míře byly
zastoupeny také dovednosti z výtvarné
činnosti a velice pěkné výrobky máme
z keramické dílničky, která probíhá
na naší MŠ pod vedením p. učitelky. Děti
jsou motivovány jak ročním obdobím,
tak i při pobytu venku a hlavně na krásných poučných vycházkách kolem Kosíře
a Vápenic, kde si děti prohlédly rozkvetlé
koniklece.
Děti si stále osvojují základy zdravého
životního stylu a pokračujeme v projektu
„Zdraví dětem“.
S pohádkou „Jak jel Zdravík do ZOO“ děti
dostaly mléčné výrobky. Hlavním úkolem
je důraz na vzdělání předškolních dětí.
Navštívili jsme s předškoláky základní

školu ve Slatinicích.
V měsíci dubnu proběhla návštěva místní hasičské zbrojnice, kde se děti seznámily s hasičskou technikou. Dále jsme
absolvovali cestu autobusem do prostějovské hvězdárny, kde děti měly pohádku
o planetě Jupiter. Naučily se zde poznávat
planety a souhvězdí, dalekohledem si prohlédly Slunce.
Další akcí bylo vystoupení dětí s programem u pomníku při oslavách 8. května.
Den matek oslavíme v naší MŠ – předvedeme to, co se děti během roku naučily +
vystoupení dětí z jógy.
Na výlet pojedeme do zámku v Čechách
pod Kosířem. Snad přijde i kouzelník
oslavit s námi v naší MŠ „Den dětí“
Na rozloučenou s našimi předškoláky přijede „rytíř z hradu Bouzov“ a bude pasovat předškoláky na školáky. Vše završíme
soutěžemi dětí a občerstvením
Pedagogové MŠ Slatinky

MŠ SLATINICE

Nová mateřská škola a jídelna s kuchyní
Na projektu nových oddělení MŠ Slatinice
jsme začali pracovat už před 7 lety. Cesta nebyla vůbec snadná, o to více si vážíme výsledku. Hlavním projektantem byl
Ing. Jurníček, který i přes všechny problémy se změnami, úpravami, dodatky,
vydržel až do kolaudace v letošním roce.
Do rozjetého vlaku k nám přistoupila
Ing. arch. Patočková, která v poslední fázi
změnila celý koncept architektonického
řešení.
Nesmím zapomenout zdůraznit, že i přes
veškeré problémy a průtahy naštěstí nedošlo k uzavření žádného oddělení MŠ,
kompletní provoz byl zajištěn bez větších
obtíží.
Co se nám tedy podařilo? Z bývalé hospodářské části MŠ Slatinice, která stála,
dá se říci na půdorysu nového pavilonu
MŠ, nezbylo nic. Celou jsme ji odbourali
a na jejím původním místě vybudovali
novou budovu, spojující starý pavilon s novým. Nová budova má dvě samostatné
třídy MŠ a kuchyni s veškerým příslušenstvím a krásnou jídelnu. Novým hlavním
vstupem se vchází nejen do nových tříd,
ale i do stávajících prostor. Celý přístup
je tedy orientovaný na jih, v nejkrásnější

části zahrady školky.
Celá stavba a všechny její prostory jsou
velmi pěkně osvětleny, jak okny, tak citlivě
zvoleným a vkusně umístěným umělým
osvětlením. K dokonalosti nám ještě chybí barevné sladění fasády na staré části
budovy. Setkali jsme se s názorem, že
zvolené barvy na naší nové fasádě jsou
nevýrazné, ale my si myslíme, že je důležité vnímat krásu, ne na domech a věcech,
ale hlavně v přírodě, kterou je naše budova obklopena.
Postavili jsme tedy opravdu úžasnou
stavbu. Celkové náklady činily bezmála 25 000 000,-. Bez dotace z EU ve výši
19 000 000,- bychom to opravdu nezvládli.
Ale hlavně bychom to nezvládli bez nadšení starosty Bc. Ondřeje Mikmeka a ředitelky ZŠ PaedDr. Ivy Tomáškové. Bez jejich
podpory bychom nebyli schopni projekt
realizovat. Ráda bych touto cestou také
poděkovala celému kolektivu MŠ, který
se podílel na velmi zdařilé výzdobě celého nového areálu. Každá třída se může
pochlubit originální malbou na zdi. Postavičky z pohádek vytvořily pro děti krásné
prostředí.
Mateřská škola se nyní může plně věnovat různým aktivitám, jako jsou kroužky
pro děti (angličtina, keramika, logohrátky
či jóga)., Karneval, Zahradní slavnost, Týden dětských radostí a Dílničky pro děti aj.
V závěru musím poděkovat všem lidem,
kteří nám věřili a podporovali nás po celou dobu stavby.
Za celý kolektiv MŠ Slatinice
Pavla Pavelková

ZŠ SENICE

KAMARÁDKY KNÍŽKY
ANEB ČTENÍ NÁS BAVÍ
Že je březen měsíc knihy, to je známá věc
a ví to také žáčci senické školy. V tomto
jarem vonícím čase se s knihami potkáváme mnohem častěji a intenzivněji, těmto
papírovým kamarádkám věnujeme i naše
jarní slavnostní dny. Začátkem března se
do společné četby o divoké přírodě ponořili druháčci a jejich andílci ze čtvrté třídy.
Vznikl krásný společný obraz plný zajímavostí a informací.
Další část března patřila literatuře veršované. Každý žáček si vybral básničku,
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kterou se naučil a tuto ve čtvrtek 21. března přednesl svým kamarádům. A byla to
přehlídka nejenom krásných textů, ale
také košil, kravat, volánkových sukní,
krásných účesů…. Vždyť to přece k básničkám, kromě paměti, projevu a výrazu,
nerozlučně patří. Poroty, v nichž zasedli učitelé i žáci – členové žákovské rady,
to neměly vůbec jednoduché. Z padesáti
sedmi vystupujících museli vybrat jen 12,
kteří postoupili do obvodního kola do Choliny. Zazněly básně moderní, veselé, napínavé, vtipné, ale také verše našich klasiků
i v našem hanáckém nářečí. A že si vybrali dobře, o tom svědčí i krásná umístění
na prvních místech v konkurenci žáků
ze školy z Choliny, Vilémova a Haňovic.
28. březen je tradičně spojený se jménem
Jana Ámose Komenského. Letos byla
v naší škole ale oslava dvojnásobná. Celá
škola voněla knihami a po škole nepobíhali žáci, ale knižní hrdinové. Písnička
– Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se
pamětí, naše staré kamarády nehodíme
do smetí…. nám celé dopoledne uvedla
a kdo do naší školy přišel, mohl se potkat
s princeznou Elzou, Šípkovou Růženkou,
Amálkou, Mášou, nechyběl ani pejsek
a kočička, loupežnická dcerka Ronja,
Yetti, dinosauřík, ale také kocour v botách,
hasič, copatá Pipi, Pat a Mat, Máša, Karkulka, čarodějka,…… a mnoho a mnoho
dalších krásných knižních hrdinů. Každý
se představil a něco zajímavého o sobě či
knize pověděl. Takto se vystřídalo všech
asi 70 žáků, sklidili nejen potlesk od kamarádů, ale také obdiv za nápad, kostým,
doplňky.
Následovalo vymýšlení nových příběhů
a zápletek. Všichni se snažili, zpívali, dramatizovali, byli vtipní, nápadití, všichni
jsme se náramně bavili. Pochvalu si zasloužil každý a věříme, že knihám zůstanou věrni i nadále, že je jejich vůně bude
bavit, že si v nich najdou zalíbení.
Po těchto krásných dnech jsme ani
na chvilku neváhali, když přišla nabídka,
zapojit se ke Dnům dětského čtení Evropa
čte – čtěte s námi! V tomto projektu jde
o to, že kdokoliv komukoliv čte ze své
knížky.
A tak se sešli prvňáčci se svými andílky
třeťáčky v den svátku všech čarodějnic –
30. dubna - a navzájem si četli. Vybrali
si knížky, které byly trošku strašidelné,
pohádkové, tajemné, zábavné, poučné,
obrázkové i veršované. Všechny měly
hlavního hrdinu čarodějnici, ježibabu,
kouzelníka. Kromě čtení, které všechny
bavilo, se vymýšlely kouzelné formule, říkanky i čarodějnická jména. V příjemném,
knížkami provoněném kamarádském
prostředí, utekly dvě hodinky jako nic
a loučili jsme se slibem, že se ještě určitě potkáme a budeme si zase něco za-
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jímavého číst. Určitě by z nás měla radost i SAXANA, která nás svojí písničkou
ke knížkám přizvala.
Další čtecí den proběhl v pátek 3. května.
To si už každý přinesl svoji nejoblíbenější knížku. Začalo se opět představením
knihy a zdůvodněním, proč právě ona.
Pokračovalo se vzájemným čtením úryvků z knih. Každá dvojice nebo skupinka si
našla svoje pohodlné místečko ve třídě,
na chodbě, u knihovničky… a pustila se
do čtení. Tentokrát jsme si dovolili natočit video, které jsme zaslali organizátorům této akce, a budeme čekat, jestli se
na nás štěstí usměje a získáme i nějakou
cenu. Ale to není ten hlavní důvod. Cílem
je naučit děti, aby měly rády knížky, aby si
pravidelně a rády četly, aby tu klasickou
obyčejnou papírovou knížku zcela novodobá technika nezastrčila úplně do koutku,
aby se stala skutečnou kamarádkou dětí
podle hesla - Čtení, čtení, to nic není, je
to pro nás pobavení …a Knihy máme rádi,
jsou to naši kamarádi…
Jana Barabášová,
ZŠ Senice na Hané

MŠ A ZŠ
PŘEMYSLOVICE

Pohádkové pátky v 1. třídě
Od září je každý pátek v 1. třídě pohádkový den. A co je to pohádkový den? Jsou
to projektové hodiny, které vycházejí ze
shrnutí týdenního učiva a jeho propojení
s dalšími předměty. Na téma převážně
prvouky jsou integrovány další předměty.
Každé téma je motivačně vyvozeno pohádkou. Cílem je zaměřit se na rozvíjení všech
klíčových kompetencí – k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní a využitím
moderních metod učení. Děti společně
řeší řadu různých úkolů, učí se spolupracovat, rozdělovat si práci, pomáhat si. Tyto
dny jsou u žáčků velmi oblíbené a těší se
na ně, pracují s velkým zájmem a všichni
tvrdí, že v pátek se u nás „neučí“.
Tímto způsobem děti pracovaly na tématu
Zdravá výživa – cílem bylo naučit se pojmenovávat a třídit potraviny na ty, které
lidskému tělu prospívají a ty, které organismu škodí.

V projektovém dni U lékaře se učili uplatňovat základní zdravotně preventivní
návyky s využitím znalostí o lidském
těle, v případě potřeby požádat o pomoc,
pamatovat si důležitá telefonní čísla,
seznámit se s první pomocí.
Oblíbeným bylo i téma Žabička, jehož
cílem bylo rozvíjet slovní zásobu, hledat a
vysvětlit význam rýmů, učit se přednášet.
A zatím posledním projektovým dne byly
Včely - cílem bylo rozvíjet slovní zásobu,
vyhledávat informace v textu, spolupracovat ve dvojicích a pochopit velký význam
a přínos včel pro přírodu a člověka.
Den Země na 2. stupni

Součástí naší výuky je i vzdělávání žáků
v oblasti ekologie. Jako každý rok jsme
se i letos snažili uplatnit poznatky nabyté
z teorie v praxi. Takže žádné velké globální
výzvy, ale hurá vydali jsme se uklízet rovnou do terénu. Jen v nejbližším okolí školy
jsme naplnili 2 pytle odpadků. Poté jsme
pokračovali místní částí zvanou Habeš kolem čističky odpadních vod až k paloučku
u místního potůčku. Tři pytle vrchovaté!
Úspěch pro nás – špatné vysvědčení pro
tzv. civilizaci. Na závěr jsme se odměnili
opečenými špekáčky. A po uhašení ohýnku jsme se – spokojeni se svou prací –
rozešli do svých domovů. Třeba přemýšlet
o tom, proč lidé nevyužívají místní sběrný
dvůr a raději svými odpadky „obohacují“
místní jinak krásnou přírodu.
Marta Popelářová

MŠ A ZŠ
NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Den země - voda
Den Země je mezinárodní den ustanovený na 22. 4., který má za úkol poukazovat
na různé problémy planety. V MŠ Náměšť

na Hané se uskutečnil letos 23. 4. 2019
a byl rozdělen na 2 části.
V 1. části v dopoledních hodinách se konal na zahradě MŠ Náměšť na Hané a byl
určen pro děti z MŠ. Na zahradě MŠ bylo
vytvořeno 6 stanovišť pro děti, které se
zabývaly problematikou vody (tání ledovce, důležitost vody pro rostliny, koloběh
vody, …). Na této části MŠ spolupracovala
s místní ZŠ. Žáci ZŠ řídili jednotlivá stanoviště a pomáhali dětem s úkoly. Zde se
postupovalo dle publikace Metodické listy ke Dni Země – 1. část - Voda, autorka
Mgr. Veronika Rajtrová, která byla vydána
v rámci projektu Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II, reg. CZ.02.3.68/
0.0/0.0/17_047/0008584.
Při akci se využily pomůcky zakoupené
v rámci projektu MAP II. Této části se zúčastnilo cca 70 dětí v doprovodu pedagogického personálu a 15 žáků ZŠ.
V 2. části v odpoledních hodinách od 15
do 17 hodin byl Den Země určen veřejnosti. Z důvodu vytrvalého deště byl projekt
přesunut do vnitřních prostor MŠ. Opět
zde bylo vytvořeno 6 stanovišť pro děti
a k tomu přiloženy informace pro dospělé,
které se zabývaly různými tématy, např:
nedostatek vody, znečištění vod, vymírání
ryb a jiných živočišných druhů, spotřeba pitné vody v domácnosti. V závěru byl
pro dospělé připraven workshop na téma
ekologických čisticích prostředků, kde si
dospělí mohli vyrobit vlastní ekologicky
šetrný prací prášek a odnést si ho s sebou. I v této části se postupovalo podle
výše zmíněné Metodiky. Zde se zúčastnilo asi 30 dospělých a 50 dětí. Den Země
u nás v MŠ poukazoval na současný globální problém, tj. nedostatek vody. Děti
se hravou formou s vodou a jejími vlastnostmi seznámily, dospělí měli možnost
se prostřednictvím informačních panelů
zamyslet nad výše zmíněnými problémy.
Den Země byl pro mnohé dospělé (i děti)
inspirací ke správnému hospodaření s vodou ve vlastní domácnosti.

A na co se mohou těšit?
Chystáme exkurze do výrobních závodů,
abychom vzbudili u dětí zájem o strojírenské obory a techniku vůbec. Předjednané
máme podniky Honeywell, Wanzl, Clear
for you a WEBA Olomouc.
Protože víme, že nestačí jen vidět, ale je
třeba si věci odzkoušet, máme pro děti
a učitele nachystané aktivity v podobě
soutěží a workshopů, ve kterých bude hrát
roli známá a stále populární stavebnice
Merkur. V oblasti elektroniky budou děti
sestavovat jednoduchý elektronický obvod
– astabilní multivibrátor s LED diodami
(blikač) a zakoupeny už máme také populární mikropočítače Micro:bit, na kterých
se děti naučí základy programování. Jedná se na našich školách o novinku, takže
bude třeba věnovat pozornost i pedagogům, pro které připravujeme workshop,
který bude zaměřen právě na metodiku
práce s Micro:bitem.
Doufáme, že se nám podaří všechny plánované aktivity zrealizovat a že školy v regionu o ně projeví zájem. Polytechnická
výchova byla mnoho let zanedbávaná
a tak věříme, že všechny naše aktivity
budou první krokem k nápravě a usnadní
tak školám realizaci nově připravovaného
rámcového vzdělávacího programu, který
s polytechnickou výchovou počítá.
Ladislav Havelka,
vedoucí pracovní skupiny Polytechnika

MŠ LUBĚNICE

Veronika Rajtrová
Pracovní skupina pro polytechniku
intenzivně pracuje na aktivitách
v oblasti polytechnické výchovy,
určených pro žáky a pedagogy v regionu

Vrbové stavby
Už několik let spolupracuje naše MŠ
s centrem ekologických aktivit Sluňákovem v Horce nad Moravou, který nabízí své aktivity pro školy, učitele a rodiny
s dětmi.
Využili jsme tedy nabídky uspořádat
v naší mateřské škole v rámci projektu
„Přírodní školní zahrady“– workshop na
téma „Vrbové stavby“, který se uskutečnil
9. dubna tohoto roku.
Zájem ze strany pedagogů z jiných MŠ
byl opravdu velký. Osvojili jsme si pod
vedením odbornice paní Křivánkové základy toho, jak správně postavit pro děti

na zahradě vrbovou stavbu z proutí, tzv.
„VRBOVIŠTĚ“. Z odpadu, který nebyl
využitý přímo na stavbu domečku, jsme
vypletli okrasné záhony v MŠ.
Radomíra Tylichová,
ředitelka MŠ Luběnice

MŠ KONICE

Jaro na zahradě v mateřské škole Konice
S příchodem jara jsme se v naší Mateřské škole Konice opět pustili do zkrášlování školní zahrady. Děti nejprve přinášely
do MŠ letničky, trvalky i bylinky a s nadšením je sázely do mobilních zahrádek
a truhlíků. Květinové zahrádky a truhlíky
nám společně se zvířátky a panáčky ze
smrkového dřeva zdobí zahradu u vstupu do mateřské školy, bylinkové zahrádky
zase slouží k dozdobení některých pokrmů a svačinek dětí.
V letošním roce jsme se ale rozhodli
v rámci environmentální výchovy zpestřit
naši zahradu zcela novým prvkem – vrbovou chýší. Paní učitelka ze třídy Berušek
připravila vše potřebné, seznámila nás
s postupem práce a po Velikonocích jsme
se všichni společně pustili do práce. Děti
s pomocí paní učitelek hloubily dolíky,
zasazovaly vrbové pruty, vydatně zalévaly
a pozorovaly, jak vrbová chýše postupně roste. Nakonec paní učitelky vytvořily
okénka, dveře a vypletly proutím některé
části pro zpevnění. Vrbová chýše ihned
zaujala svým vzhledem a atraktivitou nejen děti, rodiče ale i některé kolemjdoucí.
Tuto chýši budou děti využívat nejen jako
dlouhodobý úkryt, který zůstává živý, ale
i ke společným hrám, učení, navazování
kamarádských vztahů i k relaxaci. Umožní dětem větší kontakt s přírodou, stejně
jako již vybudovaný hmyzí domeček. Děti
budou moci zkoumat, pozorovat a poznávat přírodní zákonitosti v praxi. Ani horní
část zahrady nezůstala beze změny. Byly
zde zhotoveny nové houpačky z akátového
dřeva. A tak hurá na zahradu, ve které se
žije!
Lenka Řezníčková, učitelka MŠ Konice
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ZŠ HORNÍ ŠTĚPÁNOV

Jarní akce na Horním Štěpánově
V pátek 26. dubna se do školy slétli čarodějnice a čarodějové prvního stupně. Den
byl zahájen čarodějnickým rejem s tancem a létáním na košťatech. Následovalo
hledání mazlíčků staré čarodějnice v tajuplné místnosti s obří pavučinou. Nechyběla ani příprava ingrediencí na kouzelné
lektvary – rybích očí, ptačích pařátů, pavouků, žížal a dalších neméně lákavých
lahůdek. Čarodějnické dopoledne bylo
pro všechny příjemným zpestřením plným
soutěží a zábavy. Už se těšíme na další
setkání!
Lucie Malachová
Program k projektu Děti čtou dětem si pro
naše prvňáčky připravili 29. dubna žáci
osmého ročníku. Tento projekt je podporovaný pracovní skupinou pro rozvoj čtenářské gramotnosti Regionu Haná. Žáci
seznámili svoje mladší spolužáky s krásnou knížkou Kosprd a Telecí od spisovatelky Evy Papouškové. Nejdůležitější částí
bylo čtení příběhu a seznámení s hlavními postavami. Vyplnění pracovního listu
s různými typy úkolů byla hračka, neboť
měl každý k ruce svého „velkého“ osmáka, který v případě potíží přispěchal s radou. Pro zpestření si dvě žákyně připravily
netradiční módní přehlídku. Některé modely byly velmi vtipné a o legraci tak nebyla nouze. Velkou roli v příběhu Kosprda
a Telecí hraje červená vzducholoď, a tak
si děti jeden takový dopravní prostředek
vyrobily. Výsledkem této kreativní činnosti
jsme byli všichni nadšeni. Naši prvňáčci
jsou šikulky, už teď se mezi nimi najdou
zdatní čtenáři. Věříme, že brzy sáhnou po
knížce Kosprd a Telecí, a sami si přečtou,
jak dobrodružství dvou kamarádů dopadlo. Další pozitivní stránku tohoto dopoledne vidíme v rozvoji spolupráce dvou
odlišných věkových skupin a vytvoření kamarádských vztahů mezi nimi.
Další jarní akcí, tentokrát pro žáky
2. stupně, byl program Lesní pedagogika, který pro naši školu zorganizoval
pracovník Lesní správy Prostějov Ing.
Zdeněk Toul se svojí kolegyní Kristýnou
Pospíšilovou. Program probíhá v terénu,
proto jsme za poměrně chladného rána
vyrazili na předem domluvenou lokalitu
v lese u Horního Štěpánova. Náplň byla
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opravdu pestrá, činnosti různorodé a děti
si zážitkovou formou osvojily vědomosti
o vztazích v lesním ekosystému. Žáci měli
možnost vidět vytěžené dřevo, odhadovali
cenu dřeva, měřili pomocí dendrometrických pomůcek – průměrky a výškoměru,
počítali objem dřevní hmoty a nahlédli do
lesnických map. Svačinu nám pan Toul
zpříjemnil hrou na borlici. Následovala
ukázka práce s motorovou pilou a poté
si dobrovolníci vyzkoušeli práci s obyčejnou pilou, při které se pěkně zahřáli.
Další stanoviště bylo věnováno myslivosti, kde si žáci prohlédli zvířecí artefakty
a dostali lekci z mysliveckého slovníku.
Vhodně byly zařazeny i pohybové hry s tematickým zaměřením. Dopoledne bylo
zakončeno opékáním špekáčků a předáním drobných dárků. S lesní pedagogikou
jsme byli velmi spokojeni a souhlasím se
slovy pana Toula: „Lepší půl hodiny v lese,
než sedět dvě hodiny v lavici.“ Žáci nenásilnou formou získávají poznatky přímo
od odborníků a při procházce v lese se
budou více dívat kolem sebe. Na podzim
máme přislíbenou další akci zaměřenou
na zalesňování. Fyzické práce se nebojíme
a na další spolupráci se těšíme. Program
vřele doporučuji, naplánujte si vyučování
v lese i Vy!
Lenka Grulichová a žáci 2. stupně

MŠ A ZŠ
DRAHANOVICE

Malá technická univerzita
V rámci polytechnického vzdělávání jsme
si ve školce v Drahanovicích oblíbili projekt „Malá technická univerzita“, do kterého se každoročně zapojujeme.
Už jsme si hráli na architekty, stavitele
věží, měst i na stavitele mostů. Děti si tak
rozvíjí technické vzdělání, motoriku, vztah
k reálnému světu, představivost, prostorové vnímání i tvoření podle předlohy
i fantazie. V neposlední řadě si upevňují
kladné vzájemné vztahy a smysl pro řešení problému při společné práci.
Abychom tyto aktivity nadále rozvíjely
a obohacovali, zapůjčili jsme si v rámci
projektu „Seva spojuje“ bezplatně na čtrnáct dní box stavebnice seva. Tento box
obsahuje 3 570 pestrobarevných dílků a je

obohacen o nové prvky. Děti byly nadšené
a po realizaci vlastních projektů s touto
stavebnicí např: „Postav si svou hračku“,
máme přislíbeno její zakoupení.
Učitelky MŠ Drahanovice
Den matek u Černé věže v Drahanovicích
V neděli 12. 5. 2019 tradičně probíhal
u Černé věže v Drahanovicích Den matek, který připadá vždy na druhou neděli
v květnu. Všichni s obavami vzhlíželi k obloze, protože svátek měl první ledový
muž Pankrác a své pověsti dostál dokonale. Vše bylo připraveno!
Děti z mateřských škol v Ludéřově a v
Drahanovicích i základní škola Drahanovice pilně týdny před termínem nacvičovaly.
Téma bylo jasné: „Láska kvete v každém
věku“. Ale to počasí… Ten déšť a zima…..
V neděli dopoledne se rozhodlo! Bude to u
Černé věže!! Obavy byly. Zvládnou to děti?
Přece jen byla zima, mraky byly nasáklé
vodou….
Ve 14 hodin odstartoval hlavní program
dětí. Začala školka z Ludéřova pásmem
básniček a říkanek pro maminky, následovala mateřská školka z Drahanovic,
která předvedla nacvičený taneček s básničkami.
A hned nastupovaly děti ze školy z Drahanovic.
Svůj program zahájily sborovým zpěvem
o jaru. Sbor vystřídal taneční kroužek.
Tančili i chlapci!! Předvedly se postupně
jednotlivé třídy. Všichni návštěvníci se dozvěděli, kolik podob může mít láska. Třeba láska k jídlu, k pohybu, k filmu, k člověku!!
Dobře to dopadlo!! Rodiče byli sice promrzlí, ale spokojení, děti byly úžasné a zvládly to perfektně.
Následoval další program, který zajistila
obec Drahanovice, a to vystoupení skupiny
Revival ELÁN Morava. Všichni jsme si připomněli dávná léta a společně si zazpívali.
Ač chladná a zamračená neděle provázela připravený program, všichni čekali
na závěr celého odpoledne. Vystoupení
mažoretek. Děvčata nacvičují pod vedením slečny Aleny Barcalové při ZŠ Drahanovice a mají za sebou několik veřejných
vystoupení. A děvčata byla opět úspěšná.
Celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení, prodej bylinek, květin, svíček a drobných suvenýrů. Přes počáteční rozpaky,
obavy se opravdu den vydařil. Poděkování
patří obci Drahanovice, za záštitu celého
odpoledne, učitelkám mateřských škol a
základní školy za nácvik programu, dětem
za nasazení při vystupování a také rodičům za podporu.
Za ZŠ a MŠ Drahanovice
Iva Psotová

ZŠ ČELECHOVICE

MŠ A ZŠ
BRODEK U KONICE

a vnímali krásu probouzející se jarní přírody. Ti, co jednou uklízeli, nepořádek kolem sebe a v obcích dělat snad nebudou.
Uvidíme příští školní rok!
Renata Fialová
Dramatický kroužek na ZŠ a MŠ
T. G. Masaryka v Brodku u Konice

Škola v přírodě
Letos jsme se vypravili na školu v přírodě do nádherné chráněné krajinné oblasti
Hrubého Jeseníku na horskou chatu Sokolku. Počasí k nám nebylo příliš shovívavé. Zkoušelo naši odolnost proti chladu
a dešti. Vyhráli jsme ale my, nikoho z nás
neporazilo ani nemocí ani úrazem. Učitelé nás také příliš nešetřili, matematika a
čeština byly na denním pořádku. Samozřejmě nechyběly ani týmové soutěže a
hry.
V úterý jsme se vlakem vydali na prohlídku
zámku do Velkých Losin. Před samotnou
prohlídkou jsme se ještě stihli vydovádět
v nedalekém sportovním areálu. Největším a nejhezčím zážitkem pro většinu
z nás byla čtvrteční 14 km dlouhá túra
na Červenohorské sedlo, kde jsme si za
skvělý sportovní výkon dali něco dobrého
a hurá zpět na chatu. V pátek při odjezdu
se s námi přišlo rozloučit i námi tolik očekávané sluníčko. Bylo to tam prima, ale
domů jsme se přece jen těšili. Nadarmo
se neříká: „Všude dobře, doma nejlépe.“
L. Látalová
Zlatý list 2019
V pátek 10. května se opět po roce konalo
místní kolo přírodovědné stezky Zlatý list.
Místní kolo soutěže pořádalo Ekocentrum
Iris v biokoridoru Hloučela v Prostějově.
Zlatý list je soutěž kolektivů z celé ČR,
soutěží šestičlenná družstva rozdělená
na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích
soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů.
Za naši školu se akce zúčastnila dvě šestičlenná družstva a to v kategoriích mladší
a starší žáci. Žáci ZŠ a MŠ Čelechovice na
Hané potvrdili své výborné přírodovědné
znalosti a skvělé loňské umístění dokonce
ještě vylepšili. Starší žáci obsadili v kategorii základních škol stříbrnou pozici a
mladší žáci získali dokonce prvenství.
Kromě diplomů a pamětních listů dostali žáci od pořádajícího ekocentra pěkné
ceny.
L. Látalová

Není nám lhostejná příroda kolem nás
Také v letošním roce se naše Základní
škola a mateřská škola T. G. Masaryka
v Brodku u Konice zapojila do úklidových
prací v přilehlých obcích při příležitosti Dne Země. Žáci a jejich učitelé se stali
v pátek 26. 4. 2019 součástí celorepublikového projektu: „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“.
Hlavním cílem tohoto projektu je uklidit
černé skládky a nepořádek v lesích, parcích, u břehů řek atd. Je to akce dobrovolnická. U jejího zrodu stál Svaz ochránců
přírody, a to už v roce 1992. Do úklidových
akcí se zapojují lidé ze všech koutů České
republiky.
Žáci uklízeli v obcích: Brodek u Konice, Suchdol, Jednov, Labutice, Lipová,
Hrochov, Skřípov, Lhota u Konice. Skupinky žáků se se svými učiteli sešly ráno
v 8:00 hod. většinou u obecních úřadů.
Ještě pár důležitých bezpečnostních pokynů, každému účastníkovi rozdat malé
občerstvení a mohlo se vyrazit do terénu.
Za doprovodu vyučujících všichni žáci pojali tuto akci velmi zodpovědně. A tak se
pytle na odpadky brzy začaly plnit všemožným harampádím, které nezodpovědní lidé během celého roku kolem sebe bez
rozmyslu odhazovali.
Nejčastěji to byly plechovky, papíry, staré hadry, smaltované nádobí, sklenice,
pneumatiky atd. Všichni se řídili pokyny
vyučujících, pracovali v rukavicích, aby
nedošlo k nějakému vážnému poranění.
Bezpečnostní vesty byly samozřejmostí.
Počasí všem přálo, a tak šla práce hezky
od ruky.
Akce na naší škole měla především za
cíl žáky skrze vlastní zážitek poučit o
závažnosti problému černých skládek a
odpadů v přírodě, oživit témata diskuzí o
odpadech a recyklaci, a takto vlastnímu
vzniku černých skládek předcházet. Páteční školní akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ v Brodku u Konice a v přilehlých
obcích nebyla jenom o úklidu, vzájemné
spolupráci mezi spolužáky, ale i o tom, že
všichni zúčastnění kolem sebe poznávali

Dramatický kroužek 4. třídy pracuje na
naší škole už druhým rokem. Scházíme
se každou středu jedenkrát za čtrnáct dní.
V letošním roce jsme si připravili divadelní představení pro rodiče a spolužáky.
V sobotu 11. května jsme pohádku „Dva
tovaryši“ představili rodičům u příležitosti
„Dne matek“ v kulturním domě v Brodku
u Konice. Děti měly velkou trému, ale i
přesto podaly úžasné výkony a představení se rodičům moc líbilo. V úterý jsme pro
spolužáky z první až deváté třídy odehráli
celkem dvě představení. Děti tak viděly
své spolužáky v jejich rolích a odměnily je
potleskem. Bylo vidět, že za celým představením se skrývá mnoho práce a snahy.
Žádná z promluv postav nezněla uměle
ani přehnaně a vše bylo perfektně nacvičeno. Části, které měly být vtipné, vtipné
byly a vystoupení opravdu zapůsobilo na
každého. Děkuji tímto všem dětem, které
se v něm zapojily za pěknou práci a jejich
rodičům za podporu.
					
Pavla Freharová
Spolupráce s firmou Preciosa

V letošním školním roce na naší základní
škole v Brodku u Konice pro žáky ze 4. a 5.
třídy zahájil činnost Polytechnický kroužek.
Polytechnický kroužek nabízíme žáků
zdarma díky spolupráci s firmou Preciosa Brodek u Konice. Vedoucí kroužku jsou
zaměstnanci firmy Preciosa, kteří v rámci svojí pracovní doby učí naše žáky práci
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se dřevem, s kovem, učí je používat různé
nástroje a ruční nářadí. V Polytechnickém kroužku žáci také využívají stavebnici
Merkur, kterou jsme zakoupili díky sponzorskému daru od „Nadace Preciosa“.
Holky a kluky práce v Polytechnickém
kroužku velmi baví, vyrobili si už například vlastní šroubovák, „hrkačku“ na Velikonoce, malý trakař, rozhlednu, vrtulník
a další krásné výrobky. Doufáme, že naše
spolupráce s firmou Preciosa bude pokračovat nejen v příštím školním roce.
Kateřina Dostálová

MŠ BÍLOVICE – LUTOTÍN

trozařízení, plnění úkolů s tématikou třídění, recyklace a dalšího využití odpadů).
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu
prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru
použitých baterií a vysloužilého drobného
elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr
získáváme body, které si múžeme ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za
různé odměny, charakteru výtvarných či
sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin
a zoo.
V letošním školním roce 2018/19 jsme již
odevzdali 40 kg použitých baterií a 27 kg
elektra. Splnili jsme také 3 zadané úkoly :
1) Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!
Při plnění prvního úkolu ve školním roce
2018/2019 jsme měli za úkol vytvořit ve
škole svou vlastní reklamu na sběr, třídění
a recyklaci drobných elektrospotřebičů a
baterií. S velkou chutí jsme se pustili do
práce. Děti kreslily, navrhovaly plakáty,
vymýšlely roztomilé básničky. Společnými silami vyrobily plakát , který nabádal
všechny lidi ke sběru použitých baterií .
Ten je stále umístěn na chodbě naší MŠ
u ,,zelené krabice“,do které děti s rodiči
pravidelně přináší použité baterie. Za splněné tohoto úkolu jsme získali 250 bodů.

Od roku 2009 je naše MŠ zapojena do
školního recyklačního programu ,,Recyklohraní“ (sběr použitých baterií a elek-
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2) Vytvořte BATERKOŽROUTA
Při plnění druhého osvětového úkolu ve
školním roce 2018/2019 jsme měli za
úkol vytvořit
,,BATERKOŽROUTA“ –

originální sběrnou nádobu na použité baterie. Při plnění tohoto úkolu
jsme
si s dětmi užili spoustu legrace. Nejprve
jsme si povídali o tom , jak by asi měl náš
,,baterkožrout“ vypadat. Děti si kreslily
svoje návrhy, každý si ho představoval nějak jinak. Někdo jako obrovskou krabici ,
někdo jako robota s velkým břichem. Nápadů bylo hodně, rozhodně bylo z čeho vybírat. Nakonec jsme se s dětmi rozhodli,
že to bude obrovský robot. Nanosili jsme
si spoustu kartonových krabic a krabiček
a pustili se do práce . Děti polepily krabice
zeleným papírem. (originální krabice na
sběr baterií má zelenou barvu ) . Nechyběla tykadla a obrovská sběrná nádoba
(břicho) na baterie. Nakonec ještě děti na
baterkožrouta přidaly svůj podpis – otiskly
své dlaně pomalované prstovými barvami.
Baterkožrout nám dosud hlídá naši krabici s baterkami. I za tento splněný úkol
jsme získali 250 bodů.
3) S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra
Třetím úkolem dětí bylo vcítit se do pocitů
starého elektrospotřebiče – například vysloužilého mobilu, vysavače, pračky nebo
mixéru. Zapojit svou fantazii a nakreslit
obrázky o tom, jak se k němu doma lidé
chovali, starali se o něj, a jak s ním naložili, když se porouchal nebo dosloužil. I tento úkol jsme s dětmi zvládli na jedničku a
vysloužili si tak dalších 250 bodů.
Do konce školního roku nás čeká splnit
ještě jeden úkol, na který se již velice těšíme.
Jitka Studená

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ÚZEMÍ MAS

NOVÁ TECHNIKA PRO BRODECKOU RODINNOU FIRMU
Jméno:
Firma:
Projekt:
Dotace:

Ondřej Merčák		
MERC spol. s r.o.
Nákup zemědělské techniky
199 892 Kč

Dalším zemědělcem, kterého jsem navštívila, byl pan Ondřej Merčák z firmy
MERC s r.o., který hospodaří se svou rodinou v Brodku u Konice.
Pane Merčáku, jak jste se dozvěděl
o MAS Region HANÁ a o tom, že zde můžete žádat o dotaci?
O Regionu HANÁ, a o možnosti žádat zde
o dotaci, jsem se dozvěděl z internetu
a také jsme přímo kontaktovali MAS.
Žádali jste o dotaci poprvé?
Přes MAS Region HANÁ jsme žádali poprvé, ale nyní už jsme ve fázi třetí žádosti.
Jak hodnotíte přístup projektových

manažerů z MAS Region HANÁ? Byli Vám
nápomocni?
Přístup projektových manažerů hodnotím
velice dobře.
Na jaký projekt jste žádal o dotaci?
Žádost byla na nákup zemědělské techniky. Jednalo se o chybějící zemědělskou
techniku, a to konkrétně o baličku píce na
kulaté balíky a kleště pro manipulaci s
těmito balíky pro výrobu kvalitní senáže.
V té době byl k dispozici pouze balíkovač
na velikost balíku 120 cm. Díky projektu
je možné tento balík zabalit a využívat na
senáž. Došlo tak k úspoře nákladů.
Mohl byste projekt realizovat i bez
dotace?
Ano, časem bychom určitě tuto techniku
pořizovali, ale bylo by to mnohem později a také by to pravděpodobně nebyl nový
stroj.
Budete žádat i příště?
Pokud MAS Region HANÁ vypíše další výzvu pro zemědělce, tak určitě žádat budeme.
Kontrolu žádostí provádí SZIF Olomouc,
jakou s ním máte zkušenost?
Se Státním zemědělským intervenčním
fondem máme zkušenost dobrou.
Co byste rád v celém procesu změnil?
Bylo by dobré, kdyby se zkrátila rychlost
administrace ze strany SZIFu.

Co můžete díky podpoře dělat jinak,
lépe?
Balička píce umožňuje zpracování senáže,
to znamená kvalitní výživu pro dobytek.
Vyskytly se nějaké problémy s žádostí
o dotaci či o platbu? Daly se jednoduše
řešit?
Žádné problémy se nevyskytly, vše proběhlo v pořádku.
Jak jste spokojen s ex-post platbou,
vyskytl se nějaký problém?
S platbou nebyl žádný problém, jsem takto spokojen.
Domníváte se, že MAS Region HANÁ
může pomoci ke zlepšení rozvoje celého
území, které pod něj spadá?
Určitě ano.
Rozhovor vedla: Hana Zacpálková

O ZKUŠENOSTI SE S NÁMI PODĚLIL MILAN VĚTR
Jméno: Milan Větr		
Firma: Samostatně hospodařící rolník
Projekt: Pořízení stroje na rostlinnou
výrobu
Dotace: 599 000 Kč
Tentokrát jsem se vydala na Konicko do
obce Budětsko, kde hospodaří mladý
sympatický zemědělec Milan Větr.
Pane Větře, jak jste se dostal k této
práci?
Přebral jsem rodinnou farmu v roce 2010
po svém dědečkovi, který začal znovu
hospodařit už v devadesátých letech.
Jak jste se dozvěděl o MAS Region HANÁ
a o tom, že zde můžete žádat o dotaci?
O MAS Region HANÁ jsem se dozvěděl od
mého kamaráda, bohužel v té době ještě
obec Budětsko nespadala vůbec pod žádnou MAS a s kamarádem jsme apelovali

na našeho starostu, aby se obec k MAS
připojila, protože ve spolupráci s MAS
jsme viděli přínos jak pro obec, tak i pro
nás, jako malé zemědělce.
Žádal jste o dotaci poprvé?
O dotaci v rámci MAS jsem žádal poprvé,
před tím jsem ještě v rámci PRV žádal o
dotaci na mladého začínajícího zemědělce.
Jak hodnotíte přístup projektových manažerů z MAS Region HANÁ? Byli Vám
nápomocni?
Přístup projektových manažerů hodnotím velice pozitivně, z dřívější doby jsem
měl zkušenost s žádostí o dotaci v rámci „velkého PRV“, kde jsem si připadal
jako nechtěné dítě, kterému „bohužel“
musí dát nějakou dotaci. Zatímco přístup
projektových manažerů z MAS byl úplně
opačný. Nejsem vůbec zběhlý v žádostech
o dotaci, takže jsem byl velmi rád za to, že

se mnou projektoví manažeři žádost důkladně prošli a vysvětlili a poradili mi jak
s jejím sepsáním, tak i s jejím podáním.
Na jaký projekt jste žádal o dotaci?
Žádal jsem na projekt pořízení stroje na
rostlinnou výrobu, jehož výsledkem bylo
pořízení nového taženého secího stroje.
Byla pro Vás administrace dotace jednoduchá?
Ano byla, ale jen díky tomu, že jsem měl
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možnost všechny dotazy a nastalé problémy, řešit operativně s manažery MAS, což
mi práci velice usnadnilo. Bez jejich pomoci bych byl úplně ztracený.
Mohl byste projekt realizovat i bez
dotace?
Tento projekt bych bez dotace řešit vůbec
nemohl, jelikož hospodařím pouze na 36
ha a řadím se mezi velmi malé farmy.
A i když hospodařím velice intenzivně,
tak nejsem schopný vygenerovat takové
množství prostředků, abych dokázal dostatečně rychle obměňovat techniku, která je již zastaralá, málo výkonná a značně
poruchová.
Budete žádat i příště?
Pokud bude nějaká další možnost si podat
žádost u MAS, velmi rád bych se zúčastnil. Jelikož nevlastním všechnu techniku
a ta, kterou vlastním je již zastaralá, tak si
potřebné operace zajišťuji nakupovanými
službami. Což mě na trhu dosti znevýhodňuje oproti větší konkurenci.
Co byste rád v celém procesu změnil?
S pomocí projektových manažerů z MAS

Region HANÁ, byl pro mě proces zpracování žádosti o dotaci a následně o platbu
poměrně jednoduchý, ale bez jejich pomoci bych byl ztracený jako Alenka v říši divů.
(smích)
Čím si myslíte, že je projekt inovativní?
Pořízením nového secího stroje dochází
ke zlepšení kvality pěstovaných plodin,
dochází díky nové technologii ke snížení
pracovních nákladů a i dalších provozních
nákladů, samozřejmostí je, že dochází i ke
zvýšení efektivity práce a ke zlepšení podmínek pěstování.
Co můžete díky podpoře dělat jinak,
lépe?
Díky podpoře jsem schopný včas a kvalitně založit porost všech mnou pěstovaných
plodin, což se starým a poruchovým strojem byl dříve veliký problém.
Jak hodnotíte přístup SZIF?
Myslím si, že SZIF by se měl více chovat
jako MAS a snažit se více zemědělcům
naslouchat a pomáhat, tak jak to dělají
pracovníci z MAS.
Vyskytly se nějaké problémy s žádostí

o dotaci či o platbu? Daly se jednoduše
řešit?
Nějaké malé problémy se vyskytly, ale ty
jsem společně s projektovými manažery
z MAS díky jejich znalostem operativně a
rychle vyřešili.
Jak jste spokojen s ex-post platbou,
vyskytl se nějaký problém?
Žádný problém se nevyskytl, vše proběhlo
hladce.
Domníváte se, že MAS Region HANÁ
může pomoci ke zlepšení rozvoje celého
území, které pod něj spadá?
Myslím si, že přínos MAS Region HANÁ je
veliký. Díky tomu, že se osobně potkávají
a komunikují se všemi různými žadateli,
znají velice dobře svůj region a problematiku, která trápí tento region, můžou velmi
efektivně nesměřovat podporu tam, kde je
nejvíce potřeba.
Rozhovor vedla: Hana Zacpálková

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATINICE PROŠLA MODERNIZACÍ
Vážení čtenáři, dostala jsem tuto milou
povinnost Vás seznámit s naším zajímavým projektem, kterým je nová část MŠ a
jídelna s kuchyní.
Na projektu nových oddělení MŠ Slatinice
jsme začali pracovat už před 7 lety. Cesta
nebyla vůbec snadná, o to více si vážíme
výsledku. Hlavním projektantem byl Ing.
Jurníček, který i přes všechny problémy
se změnami, úpravami, dodatky, vydržel
až do kolaudace v letošním roce 2019.
Do rozjetého vlaku k nám přistoupila Ing.
arch. Patočková, která v poslední fázi
změnila celý koncept architektonického
řešení.
Nesmím zapomenout zdůraznit, že i přes
veškeré problémy a průtahy naštěstí nedošlo k uzavření žádného oddělení MŠ,
kompletní provoz byl zajištěn bez větších
obtíží.
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Co se nám tedy podařilo? Z bývalé hospodářské části MŠ Slatinice, která stála, dá
se říci na půdorysu nového pavilonu MŠ,
nezbylo nic. Celou jsme ji odbourali a na
jejím původním místě vybudovali novou
budovu, spojující starý pavilon s novým.

Nová budova má dvě samostatné třídy
MŠ a kuchyni s veškerým příslušenstvím
a krásnou jídelnu. Novým hlavním vstupem se vchází nejen do nových tříd, ale i
do stávajících prostor. Celý přístup je tedy
orientovaný na jih, v nejkrásnější části zahrady školky.
Celá stavba a všechny její prostory jsou
velmi pěkně osvětleny, jak okny, tak citlivě
zvoleným a vkusně umístěným umělým
osvětlením. K dokonalosti nám ještě chybí
barevné sladění fasády na staré části budovy. Setkali jsme se s názorem, že zvolené barvy na naší nové fasádě jsou nevýrazné, ale my si myslíme, že je důležité
vnímat krásu, ne na domech a věcech, ale
hlavně v přírodě, kterou je naše budova
obklopena.
Postavili jsme tedy opravdu úžasnou
stavbu. Celkové náklady činily bezmála 25 000 000,-. Bez dotace z EU ve výši

19 000 000,- bychom to opravdu nezvládli.
Ale hlavně bychom to nezvládli bez nadšení starosty Bc. Ondřeje Mikmeka a ředitelky ZŠ PaedDr. Ivy Tomáškové. Bez jejich
podpory bychom nebyli schopni projekt
realizovat. Ráda bych touto cestou také
poděkovala celému kolektivu MŠ, který
se podílel na velmi zdařilé výzdobě celého

nového areálu. Každá třída se může pochlubit originální malbou na zdi. Postavičky z pohádek vytvořily pro děti krásné
prostředí.
Mateřská škola se nyní může plně věnovat
různým aktivitám, jako jsou kroužky pro
děti (angličtina, keramika, logohrátky, či
jóga)., Karneval, Zahradní slavnost, Týden

dětských radostí a Dílničky pro děti aj.
V závěru musím poděkovat všem lidem,
kteří nám věřili a podporovali nás po celou dobu stavby.
Za celý kolektiv MŠ Slatinice
Pavla Pavelková

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA VE SMRŽICÍCH
V obci Smržice je od 11. ledna 2019 uvedena do provozu nově postavená budova
mateřské školy pro sedmdesátšest předškoláků. Budova je barevně sladěná se
sousední základní školou a tvoří s ní neoddělitelný celek. Školička je plná světla
díky velkému množství oken. Děti v ní při
výuce a odpočinkové činnosti plně užívají
nových moderních prostor. Nová kuchyně
poskytuje pestrou a kvalitní stravu dětem
ze školky i žákům ze základní smržické
školy. Ideální velikost a rozvržení celé jídelny vyhovuje pohodlnému stravování
všech dětí. Ve světlých a prosluněných
třídách se nachází nové moderní zařízení
a didaktické pomůcky. K mateřské škole
patří i nová venkovní zahrada s přírodními
prvky pro předškolní děti včetně mobiliáře. Moderní třídy jsou vybaveny podlahovým vytápěním. Celá mateřská škola je
vytápěna čerstvým vzduchem – rekuperací. Tento způsob vytápění je vhodný pro
alergiky.
Projekt nové mateřské školy vznikal již v
roce 2014. Následoval odkup sousedního
domu, předání studie budovy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, tvorba projektové dokumentace, žádost o dotaci do
Integrovaného regionálního operačního
programu. Stavba byla zahájena v květnu
v roce 2017. Globálním cílem projektu je
zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-

tury pro vzdělávání a celoživotní učení v
rámci obce Smržice. Konkrétním cílem
projektu je navýšení kapacity MŠ Smržice.
Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU - Evropský fond pro regionální
operační rozvoj, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
V současné době je v MŠ zapsáno 45 dětí
ve 2 odděleních. Jedna třída je zaměřena na dvouleté děti se sníženým počtem.
Školní vzdělávací program MŠ se nazývá
Cesty poznání a vize MŠ – S radostí jdu
do školky. Vládne tu rodinná atmosféra a
rodinné prostředí. Úplata za školní vzdělávání činí 150 Kč. Vzdělávání se děje při-

rozenou cestou, je kladen důraz na samostatné uvažování a zvídavost. MŠ aktivně
spolupracuje se školou zejména v rámci
začleňování dětí do 1. třídy. Vzájemné spolupráci napomáhá propojenost obou budov. V pátek 10. května 2019 proběhl zápis
do MŠ, kapacita školky není ještě zdaleka naplněna. Paní učitelky nabízí všem
dětem profesionální a rodinný přístup, a
nová budova školky moderní krásné prostředí, prosluněné třídy a pěknou přírodní
zahradu.
Jana Gulaková

Z REGIONU HANÁ

ŠANCE NA PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V REGIONU HANÁ
PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ ŠABLON
V měsíci únoru byla Ministerstvem školství vypsána výzva na podporu zájmového
a neformálního vzdělávání.
Co je cílem výzvy? Cílem výzvy je podpořit
rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží
prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Výzva umožní pedagogům a pracovníkům
neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových
metod a forem práce. Jedná se zejména
o osobnostně sociální rozvoj, získání
kompetencí v polytechnickém či projekto-

vém vzdělávání, badatelských aktivitách,
praktickém využívání ICT a v neposlední
řadě i v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti.
V současné době byly osloveny všechny
spolky v Regionu HANÁ a dne 11.6.2019
proběhla první schůzka zájemců o tuto výzvu. Na školení byly všechny spolky, které
se účastnily seznámeny s možnostmi této
výzvy a s variantami případných aktivit.
Naší snahou je zapojit co největší počet
organizací zájmového a neformálního

vzdělávání. Předpokládáme, že budeme
žadateli v této výzvě a budeme koordinovat všechny aktivity.
Jaké aktivity mohu spolky realizovat?
Vzdělávání pracovníků v neformálním
vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin
– realizace do vzdálenosti 10 km
– zde nejsou hrazeny cestovní náklady
na školení - 1 604 Kč
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Je možné vybírat z následujích variant
vzdělávání:
a) čtenářská gramotnost;
b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;
e) inkluze;
f) podnikavost;
g) polytechnické vzdělávání;
h) ICT;
i) projektová výuka;
j) kulturní povědomí a vyjádření.
Vzdělávání pracovníků v neformálním
vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin
– realizace ve vzdálenosti 10 a více km
- zde jsou hrazeny i cestovní náklady
2 112 Kč – varianty jsou stejné viz výše
Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv bez financování osobních nákladů – zde vidím velký prostor
například pro spolupráci SDH či podobných spolků - 6 140 Kč

Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv s financováním osobních nákladů- zde vidím velký prostor
například pro spolupráci SDH či podobných spolků - 10 524 Kč
• Tandemové neformální vzdělávání (TNV)
bez financování osobních nákladů
- 11 840 Kč - spolupráce s začínajícími
členy v organizaci
• Tandemové neformální vzdělávání (TNV)
s financováním osobních nákladů
- 24 990 Kč
• Zavádění nových metod v neformálním
vzdělávání bez financování osobních nákladů - 2 719 Kč
• Zavádění nových metod v neformálním
vzdělávání s financováním osobních nákladů - 6 227 Kč
• Klub v neformálním vzdělávání
– 24 hodin- 6 315 Kč
a) klub demokratického občanství;
b) badatelský klub;
c) klub praktických dovedností.
• Projektový den v klubovně v délce

4 hodin bez financování osobních nákladů
- 4 736 Kč
• Projektový den v klubovně v délce
4 hodin s financováním osobních nákladů
- 9 996 Kč
• Projektový den mimo klubovnu v délce
4 hodin - 6 320 Kč
Petr Husička

REGION HANÁ SE ROZRŮSTÁ O PŘEMYSLOVICE
Místní akční skupina Region HANÁ se rozkládala na katastrech 48 členských obcí
z okresů Olomouc a Prostějov. Situace
se změnila 28. května 2019, kdy proběhla
valná hromada spolku. Na jednání došlo
ke schválení rozšíření území MAS, a to o
obec Přemyslovice. Díky tomuto novému členovi se naše území stalo dokonale
kompaktním. V čele obce stojí starostka
Ing. Iveta Pořízková. Nový člen Regionu
HANÁ se nachází ve střední části Mora-

vy v Olomouckém kraji asi 16 kilometrů
severozápadně od okresního města Prostějov a asi 23 kilometrů západně od Olomouce. Obec se rozkládá na ploše 18,04
km2 a k 1. 1. 2019 zde žije 1271 obyvatel.
V rámci Olomouckého kraje patří obec
Přemyslovice ke středním obcím, avšak
v území Regionu HANÁ se řadí k obcím
větším. Přemyslovice se skládají z 2 samostatných částí obce: Přemyslovice a
Štarnova.

Naši čtenáři již jistě vědí, že každé členské
obci je v našem periodiku věnován prostor
pro představení své historie, geografických charakteristik, aktualit a zajímavostí. Nejinak tomu bude i u našeho nového
člena, který dostane slovo v příštím vydání
Zpravodaje MAS Regionu HANÁ.
Kancelář MAS RH se těší na vzájemnou
spolupráci.
Lucie Vojtěchová

OKÉNKO Z VALNÉ HROMADY

V úterý 28. 05. 2019 se v aule základní školy v Lutíně 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 činností pro
rok 2019, v rámci něhož budou i nadále
vyhlašovány výzvy z programového rámce IROP, dále bude v průběhu roku nově
připravována výzva na podporu místních
spolků v regionu a také výzva podporující
krajinnou a sídelní zeleň. I nadále budou
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realizovány projekty na podporu školských zařízení, tzv. místní akční plány, jejichž hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.
V rámci valné hromady proběhly volby do
řídících orgánů MAS (rady, revizního výboru a výběrové komise). Radu spolku, což
je rozhodovací orgán MAS, budou v následujícím volebním období zastupovat
následující členové: městys Náměšť na
Hané, zastoupený Martou Husičkovou,
město Konice zastoupené Jaroslavem
Procházkou, obec Lutín zastoupená Jakubem Chrástem, obec Čelechovice na Hané
zastoupená Jarmilou Stawaritschovou,
Jan Tichý, Pavel Solovský, Jaromír Crha,
Zdeňka Žáková a Miroslav Mačák. Revizní
výbor, představující kontrolní orgán spolku, budou zastupovat členové: Zdeňka
Koppová, Josef Žák, Miloš Kuruc, obec
Senice na Hané zastoupená Michalem Ti-

chým, obec Bílovice – Lutotín zastoupená
Miroslavem Hochvaldem. Posledním, ne
méně významným orgánem MAS, je výběrová komise, která se podílí na výběru
projektů. Výběrová komise byla zvolena
v následujícím složení: Michal Sirotek,
Lubomír Novák, Drahoslava Mačáková,
Český svaz chovatelů Stařechovice zastoupený Františkem Vychodilem, OHK
Prostějov zastoupena Helenou Chalánkovou, Pavel Mikulka, Marie Müllerová,
Milada Dosedělová, Martina Kurfürstová,
Alena Mašláňová 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

OBEC BUDĚTSKO ZVE NA I. KOLO SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU OKRSKU BOHUSLAVICE
SDH Budětsko byl pověřen uspořádáním
I. kola soutěže v požárním sportu v rámci
okrsku Bohuslavice. Termín soutěže byl
stanoven na 22. června 2019 od 9:00. Místem konání je sportovní areál za školou
v obci Budětsko. Tradiční okrskové soutě-

že se zúčastní družstva dobrovolných hasičů z Bohuslavic, Ochozu, Haček, Rakové
u Konice, Rakůvky, Polomí a Budětska. Do
soutěže jsou přihlášena družstva benjamínků, mladších a starších žáků, dorostu,
žen, mužů a veteránů. Soutěž bude probíhat dle pravidel požárního sportu. V dopoledních hodinách proběhnou soutěže ve
štafetách družstev a poté jednotlivců. Na
13. hodinu budou připraveny populární
požární útoky všech družstev. Do soutěže je momentálně přihlášeno 20 družstev. Pro žáky je dále připravena soutěž
SOPTÍK 2019. Pro menší návštěvníky mají
pořadatelé zajištěn skákací hrad. Hasiči
připravují také celodenní bohaté občerstvení – domácí uzeninu z udírny, opékané makrely, langoše, párky v rohlíku,
hamburgery, domácí řízky a uzená žebra.

Na čepu bude připraveno pivo Litovel –
hasičská jedenáctka. Dobrovolní hasiči
okrsku Bohuslavice Vás všechny zvou na
sportovní soutěž, přijďte povzbuzovat a
také se občerstvit domácími specialitami.
Těší se pořadatelé – dobráci z Budětska.

LÁZNĚ SLATINICE A.S. – EKOLOGICKY SMÝŠLEJÍCÍ FIRMA
„Příroda není naše dědictví po předcích,
ale naše půjčka od potomků“
Antoine de Saint–Exupery
Ekologie je v dnešní době hodně zmiňované téma. Čteme o tom, že za posledních
500 let zmizelo z planety 762 živočišných
a rostlinných druhů, o obrovském navyšování koncentrace skleníkových plynů,
o zhoršování kvality životního prostředí,
vody, potravin .... Na druhé straně je stále více ekologicky smýšlejících lidí, existují aktivity jako „zero waste životní styl“,
mnozí si zřizují permakulturní zahrady,
roste počet vegetariánů, lidé si stále více
uvědomují, že je pro přírodu také nutno
něco začít dělat. Ekologické smýšlení začíná být blízké dnes i mnoha firmám.
Lázně Slatinice se před třemi lety staly
prvními lázněmi v České republice, které
úspěšně prošly akreditací jakožto zdravotnické zařízení. V tehdejší vizi společnosti bylo m.j. uveden jako jeden z cílů
„Chovat se šetrně k životnímu prostředí
s cílem zanechat co nejmenší ekologickou
stopu“. A že to nebyl jen prázdný slogan,
o tom svědčí i celá řada aktivit, které se
v lázních postupně rozvíjejí.
Asi všichni již v dnešní době třídí odpad,
používají úsporné žárovky, snižují množství tištěné dokumentace. Jsem nesmírně ráda, že pracuji ve společnosti, kde se
snažíme ekologicky přemýšlet i ve zdánlivých maličkostech ... Lázně Slatinice jsou
ve svém zaměření ještě o trochu dále...
Hodina Země
Hodina Země je každoroční mezinárodně pořádaná akce, zavedená Světovým

fondem na ochranu přírody. První ročník
se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii,
kdy cílem organizátorů bylo atraktivním
způsobem upozornit na změnu klimatu.
Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné
budově australské opery, do kampaně se
zapojily více než 2 miliony lidí. Během let
se tato úspěšná akce rozšířila do celého
světa a koná se vždy poslední sobotu v
měsíci březnu. Lázně Slatinice se k této
aktivitě letos připojí již podruhé, v sobotu
od 20.30 do 21.30 hodin se zhasnou světla
v restauracích lázeňských domů Morava,
Balnea i v Penzionu Majorka a klienti spolu se zaměstnanci lázní při světle svíček
podpoří Hodinu Země.
Dost bylo plastů
„Je na čase rozloučit se s dobou plastovou.
S životem na jedno použití“. Je skvělé, že
s touto aktivitou přišlo Ministerstvo životního prostředí, kdy nabádá omezit nadužívání jednorázového nádobí. K aktivitě se
hlásí i takové firmy jako IKEA, České dráhy, Leo express, Starbucks, Lídl, a další.
Lázně Slatinice budou postupně omezovat
používání plastových kelímků, tácků, příborů... Dne 15. června 2019 v lázních proběhne již tradiční akce – Den zdraví. Zde
ukážeme, že i takto velká akce se spoustou návštěvníků a stánky s občerstvením
může proběhnout ekologicky.
Ekologický úklid
Již 3 roky v našich lázních uklízíme za pomocí prostředků české firmy EURONA.
Tyto čistící prostředky jsou zcela ekologické, bez obsahu fosfátů, formaldehydu,
chlóru, perborátů a nejsou testovány na
zvířatech.

Plastové tašky
V průběhu roku 2019 vyměníme klasické
plastové igelitové tašky s logem lázní za
tašky z plastu biologicky odbouratelného.
Nové igelitky vydrží bez problému 2 roky
používání a poté jsou lehce kompostovatelné.
Zelená firma
Na jaře roku 2019 Lázně Slatinice obdrží
certifikát „Zelená firma“. V areálu lázní
bude umístěn kontejner na použitý elektroodpad, především baterie a drobná
elektrozařízení.
Výčtem výše uvedeného své aktivity Lázně
Slatinice rozhodně nekončí.
Vždyť lázně jako takové se od ostatních
zařízení následné péče liší především tím,
že k léčbě pacientů využívají dary přírody přírodní léčivý zdroj. V případě Lázní Slatinice se jedná o sirné prameny, o které se
pečlivě staráme. V letošním roce se počítá
s vybudováním dalšího vrtu tak, abychom
našim klientům i v budoucnu zajistili kvalitní sirné koupele, které jim v upevňování
zdraví tolik pomáhají.
Budeme se i dále zamýšlet nad oblastmi,
kde můžeme přírodě pomoci, vždyť jak
řekl jeden moudrý člověk ... “příroda je
proti nám ve výhodě, může existovat bez
nás, ale my bez ní ne“.
Irena Vašicová,
ředitelka Lázní Slatinice
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REGION HANÁ POMÁHÁ V AKTUALIZACI
PROGRAMŮ ROZVOJE OBCE
Co jsou vlastně programy rozvoje obcí?
Jsou to základní strategické dokumenty,
které musí každá obec při svém rozvoji
využívat. Takzvaný PRO se skládá z následujících základních částí: analytické části,
problémové analýzy, dotazníkového šetření, SWOT analýzy, návrhové části, strategické vize, opatření a aktivity, podpora
a realizace projektu a v neposlední řadě
i příloh (mapové podklady a další seznamy).
V letošním roce právě nastal ten pravý čas
na aktualizace programů obcí v našem
Regionu. První PRO byly vypracovány již
na sklonku roku 2015. Poslední PRO byly
finalizovány až v roce 2018. V letošním
roce máme v plánu vypracovat dva nové
PRO a to pro obec Horní Štěpánov a nově
přistoupivší obec Přemyslovice. Aktualizace se bude týkat 27 obcí z celkového počtu 48 (po přistoupení obce Přemyslovice
z 49 obcí). Na aktualizacích se již pracuje
od začátku tohoto roku. Předpokládané
ukončení prací na všech aktualizacích je
konec letošního roku. V současné době
jsou již hotové obce Loučany, Čechy pod
Kosířem a Náměšť na Hané. Dále jsou do-

končovány aktualizace u obcí: Lutín a Čelechovice na Hané. V nejbližší době začne
aktualizace u obce Senice na Hané.
Samozřejmě pokračují i práce na realizaci
dvou nových programů rozvoje obce a to
na PRO Horní Štěpánov a PRO Přemys-

lovice. V současné době jsou realizována
dotazníková šetření pro obyvatele dotčených obcí. V případě vypracování nových
PRO předpokládáme ukončení realizace
v říjnu tohoto roku.
Petr Husička

CYKLODOPRAVA PO REGIONU HANÁ
Dne 24.5.2019 náplánoval koordinátor cyklodopravy v Olomouckém kraji
Ing. Jaroslav Martínek cyklovýjezd neformální zasedání v Region HANÁ, kterého
se účastnili zástupci krajského úřadu.
Zástupci kraje byly zastoupeni Ing. Milanem Klimešem, náměstkem pro životní prostředí, Ing. Janem Zahradníčkem.
Dalšími účastníky byly také zástupci firmy Atelis (Ing. Petr Smítal, Ing. Linda
Smítalová), zástupci SŽDC (Ing. Ladislav
Kašpar) a další.
Výjezdní začal v obci Senice na Hané,
kde se členové akce seznámily s problematikou uložení kol na místním nádraží,
poté se jednání přesunulo na do Náměště
na Hané, kdy všem přítomným byla představena problematika cyklodopravy, jak
v Regionu HANÁ. Tohoto jednání se zúčastnili také zástupci MAS Bystrička.
Následovala cesta na kole přes Terezské údolí, kde všichni zúčastnění viděli stav částí cyklotras. Další zastávkou
na byla obec Laškov, kde všechny přítomné přivítal starosta obce Ladislav Jedlička. V rámci této zastávky byl představen
nový koupací biotop, který byl vybudován díky dotacím za místní sokolovnou.
Po exkurzi na koupacím biotopu se účast-
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nici cyklovýjezdu přešunuli po krajských
komunikacích do Krakovce a posléze přes
les směr Náměšť na Hané, kde pro účastníky jednání byla připravena neformální
část jednání v Pivovaru Jadrníček spojená
s exkurzí do pivovaru.
Petr Husička
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21.6.

22.6.

23.6.

27.6.

28.6.

29.6.

30.6.

4.7.

5.7.

Hněvotín

Letní kino PROVÁZEK

Čelechovice na Hané

Studenecké hody

Senice na Hané

Zahradní slavnost

Slatinice

Loučany

Zahradní slavnost
– rozloučení se školním rokem

Hlavní střelby na asfaltové holuby
(lov. kolo + baterka)

Slatinky

Bílovice - Lutotín

110 let sboru dobrovolných hasičů

Turnaj v minikopané na hřišti
SK Slatinky

Čelechovice na Hané

O pohár starosty TJ Sokol - volejbal

Suchdol

Jednov – pouťová zábava

Vojnice

Hody

Střížov

Pohárová soutěž o putovní pohár
sv. Martina, patrona Střížova,
SDH Střížov

Vojnice, Pěnčín

Hodová zábava

Konice

O putovní pohár starosty
města Konice

Hluchov

Tradiční hodové odpoledne v areálu
v Hliníku, opékání makrel, udírna
fotbalové utkání ženatí svobodní

Náměšť na Hané

Náměšťfest

Loučka

Odpolední hodové posezení

Suchdol

Jednov – velká pouť

Čechy pod Kosířem

Předhodová zábava – zahrada MFB

Vojnice

Hody

Konické štrapáce
a Na kole okolo Konice

Vojnice

Posezení po - hodové

Konice

Pěnčín

Sportovní odpoledne

Náměšť na Hané

Filmový zámek

Bílovice - Lutotín

Velká cena Prostějovska v požárním
útoku

Lhota pod Kosířem

Pivovarské slavnosti

Laškov

20. ročník Laškovský pohár
v malé kopané

Lutín

Letní festival a slavnosti piva

Suchdol

Jednov – malá pouť

Náměšť na Hané

Odpoledne s Večerníčkem

Vojnice

Sraz vojenské historické techniky

Senice na Hané

Senicky hode

Brodek u Konice

Neckyáda

Hluchov

Tradiční turnaj v malé kopané
o pohár starosty obce

Lipová

Pohádkový les SDH Hrochov

Zdětín

9. ročník nohejbalového turnaje
trojic

Čechy pod Kosířem

JOSEFKOL – velké setkání mistrů
řemesla kočárnického – zámecký
park Čechy pod Kosířem

Vojnice

Sraz vojenské historické techniky

Senice na Hané

Senicky hode

Vojtěchov

Festival Country Vojtěchov,
20. ročník

Čechy pod Kosířem

JOSEFKOL – velké setkání mistrů
řemesla kočárnického – zámecký
park Čechy pod Kosířem

Vojnice

Sraz vojenské historické techniky

Senice na Hané

Senicky hode

Drahanovice

Zábava se skupinou SAX,
TJ Sokol Drahanovice

Drahanovice

Hodové odpoledne, Černá věž
Drahanovice

Ludéřov

Noční soutěž LUDRA CUP
na hasičském hřišti v Drahanovicích,
SDH Ludéřov

Loučany

Pivní košt

Raková u Konice

Hodové slavnosti Sv. Anna

Slatinice

Festival „Slatinická struna a paleta“

Těšetice

Hody Těšetice - hodová zábava

Lešany

turnaj v nohejbalu trojic a šipkách

Drahanovice

Pohárový turnaj mužů,
TJ Sokol Drahanovice

Drahanovice

Mše Drahanovice

Bohuslavice

Slavnost Božího Těla

Loučka

Hodová mše svatá

Čechy pod Kosířem

Hodový jarmark s lunaparkem,
fotbalové utkání bývalých hráčů
a současné jedenáctky

Konice

Žváčkův festival, XXIV. Ročník

Náměšť na Hané

Rozloučení s žáky 9. tříd

Luběnice

Hodové oslavy – hodový turnaj
v minikopané, hodová zábava – areál
za kulturním domem Luběnice

Ochoz

Taneční zábava SDH

Smržice

Vítání prázdnin (Obec) - vývoz

Rataje

Zábavné odpoledne

Lutín

Taneční zábava

Bílsko

Dětský den

Drahanovice

Zábava se skupinou SAX,
TJ Sokol Drahanovice

Lipová

Dětská soutěž SDH Hrochov
– HROCHOVSKÁ STODŇA

Luběnice

Hodové oslavy – hodový turnaj
v minikopané, hodová zábava – areál
za kulturním domem Luběnice

Rakůvka

Přátelské posezení

Slatinky

Slatinkovské hody na návsi

Zdětín

Zahájení prázdnin

Smržice

Hodová zábava (Obec)
- sportovní areál

Smržice

Setkání volejbalových veteránů a hodová zábava (TJ Sokol) – sokolovna

Čechy pod Kosířem

Dětský karneval – zahrada MFB

Náměšť na Hané

Myslivecký karneval

Horní Štěpánov

Dětský den na Pohoře

Bílsko

Hody

Luběnice

Hodové oslavy – hodový turnaj
v minikopané, hodová zábava – areál
za kulturním domem Luběnice

6.7.

7.7.

13.7.

14.7.
19.7.

20.7.

21.7.

26.7.

27.7.

Slatinky

Slatinkovské hody na návsi

Smržice

Hody (Obec) – sportovní areál

Senice na Hané

Večerní zábava s DJ

Čelechovice na Hané

Studenecké hody

Kladky

Pouť sv. Cyrila a Metoděje,
pouťová zábava

Vojnice

Hody

Těšetice

Netradiční hasičská soutěž Všestranný hasič

Vojnice

Dětský den

Jesenec

Pouť sv. Libora

28.7.
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3.8.

4.8.
8.8.
9.8.

10.8.

11.8.

16.8.

17.8.

Budětsko

Myslivecká noc

Střížov

Gril párty, SDH Střížov

Loučka

obesní posezení s hudbou

Stařechovice

Stařechovský gulášfest

Náměšť na Hané

Noční pohárová soutěž

Slatinice

Slatinická sedmička

Konice

Divadla na zámku

Náměšť na Hané

Květiny pro zámeckou paní

Náměšť na Hané

Vernisáž výstavy

Náměšť na Hané
Hněvotín
Suchdol

Traktoriáda

Náměšť na Hané

Květiny pro zámeckou paní

Náměšť na Hané

Koncert

Hněvotín

Letní prázdninový tábor

Náměšť na Hané

Květiny pro zámeckou paní

Horní Štěpánov

Pouť sv. Vavřince

Slatinice

Hodové slavnosti

Vojnice

Srpnová zábava

Drahanovice

Pohárová soutěž v Požárním sportu
„O pohár starosty obce“,
SDH Drahanovice

Hněvotín

Letní prázdninový tábor

Hněvotín

Výlet vláčkem na Velký Kosíř

Lipová

Vavřinecká pouť spojená s oslavou
výročí 125 let od založení sboru
SDH Hrochov

Slatinice

Hodové slavnosti

Suchdol

Labutice – pivní slavnosti

Pěnčín

Střelby

Náměšť na Hané

PARTYČKA

Slatinice

Hodové slavnosti

Kníničky

Mše Kníničky

Polomí

Tradiční předpouťová zábava

Bohuslavice

Pouť sv. Bartoloměje

Lhota pod Kosířem

80 let založení SDH

Dzbel

Dzbelácká osma

Květiny pro zámeckou paní

Pěnčín

Dětské odpoledne, "Pěnčínské groš"

Letní prázdninový tábor

Bohuslavice

Pouť sv. Bartoloměje

Čechy pod Kosířem

Zámecký ples – zámek

Senička

Hody Senička

Loučany

Zábava Sax

Senice na Hané

Dětské TFA a večerní zábava

Bílovice - Lutotín

Pivní slavnosti

Bohuslavice

Turnaj starých pánů v malé kopané,
zakončení prázdnin

Brodek u Konice

Loučení s prázdninami

Suchdol

Dětské maškarní odpoledne

Stařechovice

5. ročník GULÁŠFESTU

Vojnice

Ukončení prázdnin

Náměšť na Hané

Z pohádky do pohádky

Horní Štěpánov

Loučení s prázdninami na Pohoře

Hněvotín

Posezení u zbrojnice s ochutnávkou
piva

Laškov

O pohár starosty Obce Laškov
v požárním sportu

17.8.
18.8.
23.8.

24.8.

25.8.
26.8.
30.8.

31.8.

31.8.
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